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Abstract 

The purpose of the study is to through a qualitative interview study, examining active leaders' 

beliefs about leadership and leadership styles and how they relate to various situations. This is 

to understand how their choices and customization of their leadership style is influenced by 

the leader's experience and knowledge as well as the qualities and skills that contribute to 

their approach against the situation. This has been done through a case study and by using 

hypothesis. Hypothesis were used in a way to try to identify the leaders’ view of leadership 

and to identify the qualities and the properties a leader may possess. The hypothesis are 

created from the authors theoretical understanding about the subject leadership, and therefore 

makes them theoretical anchored. The study also shows that it’s important for areas that are 

rather unexplored in leadership, that you’ve to go close to the object of study, and in this case 

to an personal level of the leader to be able to identify the personal traits.  

The results show that leadership is a complex and a difficult subject to study when it comes to 

personal properties. Through the analysis of the empirical data from the four respondents 

answers, the author have identified that key aspects for this adaption of leadership styles 

against different situations are experience, personality, personal values, awareness of the 

situation, prestigeless, open-minded and professionally taken decisions.   

 

Keywords: Leadership styles, leadership, case study, hypothesis, situation, leadership style 

adaption, leadership traits. 
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1. Inledning 

Forskning kring ledarskap och teorier om ledarskapsstilar har det senaste årtiondena fokuserat 

nästan uteslutande på effekten av ledarskapet. Till en början under 40-talet, fokuserade man 

på ledaren och de egenskaper som ledde till ett effektivt ledarskap. Forskningens intresse 

skiftade under 50-talet och fram till slutet av 70-talet och början av 80-talet till att bli mer 

fokuserat på effekter av ledarskapsstilen (Parry & Bryman, 2006, s. 448). Därmed hamnade 

även ledarens färdigheter och egenskaper i skymundan. Denna inriktning är något som än 

idag är den primära inriktningen inom forskning kring ledarskap och det kan leda till att man 

får en bild av att, bara man kan sin teori kring ledarskap, kan man agera ledare. Mycket lite 

vikt läggs på personen som praktiserar ledarskapet och hur dennes egenskaper och färdigheter 

bidrar till ett effektivt ledarskap (Parry & Bryman, 2006, ss. 452-453). Dagens teoretiska 

inriktning av ledarskap och ledarskapsstilar leder lätt till att man tar ledaren för givet och att 

han inte har någon betydelse för effekten, ledaren blir mer som ett verktyg som får 

ledarskapsstilen att fungera. Detta leder också till att utifrån teorierna, får man en uppfattning 

av att ledarskapet och ledarskapsstilen som utövas ser ut såhär i verkligheten och ger dessa 

förväntade effekter av ledarskapsstilen. Forskningen visar att ledarskap skiljer sig markant 

från teori till verkligheten och detta gör att ämnet ledarskap blir komplext och svårt att tyda på 

grund av den komplexa skillnaden jämfört mellan teori och verkligheten (Ruggieri, 2013; 

Chen & Silverthorne, 2005). Denna inriktning på forskning och teori gör att förståelsen för 

ledarens förmåga att kunna ändra sin ledarskapsstil gentemot olika situationer blir bristfällig 

då det inte finns tillräckligt med stöd i teorier eller forskning för ledarens egenskaper. Många 

av de situationer en ledare ställs inför går inte att bemöta på samma sätt som man i vanliga 

fall bemöter den dagliga verksamheten. Som ledare måste man anpassa sig för att på bästa sätt 

kunna bemöta situationen. Vad är det då som bidrar till att en ledare kan göra denna 

anpassning då varken teori eller forskning fokuserar på det idag? 

Utmaningarna med en studie kring en ledare och dennes egenskaper är bristen på 

underbyggande material såsom tidigare forskning och teorier på grund av den skiftning inom 

forskningen som skedde under 50-talet och fram till idag. Detta har bidragit till att 

forskningen är väl utbredd när den behandlar ledarskapets effekter men begränsad när det 

kommer till ledarens perspektiv och egenskaper  (Parry & Bryman, 2006, ss. 449-450). 

Förmågan att utöva ledarskap kan bero på många faktorer och det kan vara allt från ledarens 
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personlighet och uppväxt till egna erfarenheter eller ställningstaganden gentemot situationer. 

Detta har kommit i skymundan i dagens forskning.  

Problemet blir dock med en sådan undersökning, som försöker fånga de bakomliggande 

faktorerna, att det är svårt att kunna identifiera vad det är exakt hos ledaren som bidrar till 

dennes förmåga att kunna utöva sitt ledarskap, och att kunna ändra sin ledarskapsstil gentemot 

olika situationer. Vid en sådan undersökning där man försöker fånga dessa egenskaper och 

färdigheter hos individuella personer är det viktigt att gå nära verkligheten för att kunna ge ett 

så ingående och grundläggande svar som möjligt och för att öppna upp för vidare studier 

kring ämnet.  

En kvantitativ metod kan övervägas att användas för att fånga de egenskaper och färdigheter 

som efterfrågas i uppsatsen, men på grund av tidsbrist och genom råd från min handledare, att 

istället genomföra en kvalitativ studie. En kvantitativ ansats kan ge en större generalisering 

gentemot en större population än vad en kvalitativ undersökning kan ge (Holme & Solvang, 

2012, s. 81). Men genom att detta område är relativt outforskat inom ledarskap, är det viktigt 

att innan man gör en generalisering, att man undersöker fenomenet i grunden (Holme & 

Solvang, 2012, s. 81). En kvalitativ metodologisk ansats blir därför den föredragna metoden 

för denna studie då jag försöker identifiera vad det är som bidrar till att en ledare kan ändra 

sin ledarskapsstil gentemot olika situationer. Ansatsen ger bland annat en mer ingående 

uppfattning av verkligheten och man kan lättare identifiera det som eftersöks med ett fåtal 

respondenter. Resultaten går även att uppnå inom den satta tidsramen (Fejes & Thornberg, 

2012, s. 32). 

I en kvalitativ undersökning kring ledarskap går det att använda sig av den stora mängden och 

mångfalden av olika teorier och forskningar kring ledarskap. Det öppnar upp för användandet 

av hypoteser i en kvalitativ studie och med hjälp av teoretiska antaganden kan man precisera 

ett antal hypoteser som ska besvara verkligheten. Hypoteserna gör det lättare att kunna 

identifiera olika ledares syn kring ledarskap, ledarskapsstilar och hur de förhåller sig till olika 

situationer (Holme & Solvang, 2012, s. 51). Hypoteserna hjälper även till att identifiera 

ledarnas erfarenheter, kunskaper, egenskaper och färdigheter. Det gör att man får en koppling 

mellan teori och verklighet då hypoteserna är baserade på teoretiska antaganden som ska 

undersöka verkligheten. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att, genom en kvalitativ intervjustudie, undersöka verksamma ledares föreställningar 

kring ledarskap och ledarskapsstilar och hur de förhåller sig gentemot olika situationer. Detta 

för att förstå hur deras val och anpassning av deras ledarskapsstil påverkas av ledarens 

erfarenheter och kunskaper samt vilka egenskaper och färdigheter som bidrar till deras 

förhållningssätt. 

1.2 Hypoteser 

Hypoteser används nästan uteslutande inom en kvantitativ forskningsmetodik (Holme & 

Solvang, 2012, ss. 51-56). Det som dock gör hypoteser aktuella i denna undersökning är på 

grund av att ämnet ledarskap är väl utforskat och har många grundläggande teorier och 

djupgående studier. Denna rika teoretiska grund inom ämnet ledarskap, gör det möjligt att 

utforska områden som tidigare inte har utforskats. Genom att skapa hypoteser utifrån 

teoretiska antaganden, får man en syn av hur verkligheten ser ut gentemot vad teorierna säger 

(Holme & Solvang, 2012, s. 36). Det denna studie har i uppgift att göra är att undersöka hur 

verkligheten ser ut gentemot teorin och identifiera egenskaper och färdigheter hos individuella 

ledare som bidrar till dennes adaptionsförmåga. Genom att använda hypoteser i en sådan 

studie kan man komma närmare in på ledaren som undersöks och därmed identifiera vilka 

dessa egenskaper och färdigheter är.  

Hypoteserna som används i denna uppsats är skapade utifrån min teoretiska syntes, figur 2, 

som kommer presenteras i avsnittet 2. Teori. Den teoretiska syntesen är skapad utifrån min 

teoretiska förståelse kring ämnet och efter den forskning jag har tagit del av, och utifrån 

figurens olika kategorier skapades hypoteserna. Hypoteserna får därmed en teoretisk 

förankring då de är baserad på den teori och forskning jag har tagit del av kring ämnet 

ledarskap. Hypotesernas uppgift i denna undersökning är att identifiera hur respondenterna 

förhåller sig gentemot olika situationer och genom analysen av hypotesresultaten kunna 

identifiera egenskaper och färdigheter hos ledaren som bidrar till dennes adaptionsförmåga. 

Dessa hypoteser är; 

 

Hypotes 1: Respondenterna ändrar sin ledarskapsstil medvetet gentemot situationen. 
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Hypotes 2: Respondenternas förkunskaper om andra typer av ledarskapsstilar är en 

bidragande faktor till hur ledaren hanterar situationer. 

Hypotes 3: Respondenternas personliga relation emot situationen gör denne mer benägen att 

ändra sin ledarskapsstil för att uppnå resultat. 

Hypotes 4: Respondenterna är mer benägen att använda sig av utom-organisatoriska 

hjälpmedel än att använda en chef inom den egna organisationen som ett bollplank inför nya 

situationer. 

1.2 Uppsatsens upplägg 

Uppsatsen kommer vara uppdelad i en teoretisk del där olika ledarskapsstilar kommer att 

presenteras samt tidigare forskning kring ämnet. Valet av de olika ledarskapsstilsteorierna är 

baserad utifrån min egna teoretiska förförståelse kring ämnet ledarskap. Innan jag började 

skriva uppsatsen valde jag ut fyra olika ledarskapsstilar som jag tidigare hade kommit i 

kontakt med inom tidigare socialpsykologiska studier. Jag ansåg att dessa stilar kunde ge en 

god representation av hur teori kring ledarskapsstilar ser ut idag och illustrerar hur dagens 

teoretiska fokus kring effekten bidrar till en förlust av viktiga personliga aspekter hos ledaren. 

Därmed kommer de brister som existerar inom ledarskapsämnet att utkristalliseras och även 

visa komplexiteten kring ämnet. I detta avsnitt kommer även min teoretiska syntes att 

presenteras.  

Nästa del av uppsatsen fokuserar på metod. Där kommer den forskningsmetod jag har använt 

mig av att presenteras samt hur urvalet har skett för att välja de respondenter som har deltagit 

i mina intervjuer. Jag kommer ingående gå in på hur jag har skapat min intervjuguide och 

vilka forskningsetiska regler jag har följt under undersökningen samt hur jag har analyserat 

det empiriska materialet. 

Nästa del består av en presentation av det empiriska resultaten i form av en analys. 

Respondenterna kommer där presentera sin syn kring ledarskap och ledarskapsstilar samt att 

därefter kommer hypoteserna presenteras var för sig med var och en av respondenternas svar 

kring ämnet. Slutligen kommer en slutsats dras kring ledarskap utifrån det empiriska 

datamaterial jag har tagit del av samt förslag på vidare forskning inom ämnet. 

I bilagor återfinns även figur 2 och figur 3 som jag har skapat och som används i uppsatsen. 
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2. Teori 

Ämnet ledarskap har existerat länge och många forskare har försökt definiera vad ledarskap 

är. Peter Northouse skriver is in bok Leadership: Theory and Practice (2013) att många av de 

som har försökt definiera ledarskap med att säga att ”ledarskap är… ” har givit ett svar som 

nästan aldrig är lika det med svar som en annan person har givit på samma fråga (Northouse, 

2013, s. 2). Han menar att det finns lika många definitioner av ledarskap som det finns 

personer som har försökt definiera det. Ledarskap är något som kan jämföras med till exempel 

ord som demokrati, lycka, kärlek och sorg. Alla har en förståelse för vad de orden betyder 

men orden har olika betydelser för varje person och det samma gäller för ledarskap 

(Northouse, 2013, s. 2). 

Dock finns det enligt Northouse (2013) fyra centrala fenomen som allt ledarskap innehåller.  

1, ledarskap är en process, 2, ledarskap involverar inflytande, 3, ledarskap sker alltid i en 

grupp och 4, ledarskap involverar gemensamma mål (Northouse, 2013, ss. 5-6). Detta gör att 

det går att sätta en grundläggande definition på ledarskap som enligt Northouse är; Leadership 

is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common 

goal (Northouse, 2013, s. 6).  

Dock finns det många olika sätt som denna definition, som Northouse ger av ledarskap, som 

den kan definieras på och det är bland annat det teorier kring olika ledarskapsstilar gör. 

Teoriernas definition är att ledarskap leder till en effekt genom utövandet av olika 

ledarskapsstilar och det ger i sin tur en syn av vad man kan förvänta sig av ledarskapsstilen 

(Northouse, 2013, s. 6). Med detta synsätt och den fokusen på effekter, kan ledaren ses som 

en biprodukt, ett verktyg som får ledarskapsstilen att fungera. Det gör att ledarens egna 

egenskaper, färdigheter och kunskaper faller i skymundan och kan då ses som irrelevanta 

genom att det är utövandet av själva ledarskapsstilen som bidrar till utfallet av effekten.  

Genom att ge en presentation av olika ledarskapsteorier kan man få en inblick av hur 

ledarskap behandlas utifrån ett teoretiskt perspektiv. Perspektivet leder till att man får en 

förståelse för hur verkligheten ser ut utifrån teoretiska ansatser kring ämnet. Studier kring 

ämnet visa dock att teorierna är komplexa och svåra att applicera på verkligheten då den 

förväntade effekten inte alltid stämmer överens med verkligheten.  De tidigare studierna kring 

ledarskap som jag presenter i avsnittet 2.5 tidigare forskning, visar denna komplexitet med att 

jämföra verkligheten med teorier kring ledarskap och hur det appliceras. Dessa 

ledarskapsteorier ger även en indikation på vad som försvinner med dagens ledarskapsteorier. 



Jacob Seidegård VT-15 Socialpsykologi C 

6 

 

Genom fokusen på effekt förbises individuella aspekter hos såväl ledaren som hos den 

anställde. Dessa aspekter kan vara av betydande för ledarskapet men genom fokusen kring 

effekten av ledarskapsstilen eller ledarskapet är det svårt att kunna klargöra hur detta påverkar 

ledarskapet (Parry & Bryman, 2006, ss. 452-453). Denna problematik kring ledarskapsteorier 

och forskning gör det viktigt att presentera olika ledarskapsteorier och visa vad forskningen 

och teorierna lägger fokus på. När man ser hur teorierna är formade och vad de fokuserar på 

får man en bild av hur problematiskt och komplexa ledarskapsteorier är. Denna problematik 

gör att undersökningar som har till uppgift att undersöka egenskaper och färdigheter hos en 

ledare inte kan utgå från redan definierade teoretiska ledarskapsstilar. Man måste analysera 

ledaren personligen, och därigenom identifiera dennes ledarskapsstil och se hur den förändras 

gentemot situationer. Där efter kan man identifiera de egenskaper och färdigheter som ledaren 

innehar som hjälper till med denna adaption av ledarskapsstil. 

2.1 Laissez-faire ledarskap ”låt gå” 

I ett ”låt gå” ledarskap överlåter ledaren mycket av ansvaret till de anställda och låter dem 

själva dirigera och ta hand om arbetet. Ledaren är där och ser till att de underställda har det 

som behövs för att kunna genomföra jobbet, men utöver det är ledaren passiv i sitt ledarskap 

(Northouse, 2012, s. 57). 

Detta ger stort spelrum för de anställda som i stort sett kan göra vad de vill, när de vill, utan 

att ledaren kommer att ifrågasätta besluten som har tagits. Denna frihet som denna typ av 

ledarskap uppmuntrar, leder ofta till en minimal produktivitet. Eftersom de anställda ofta ser 

denna typ av frihet som ett kaos. De vill bli styrda av en ledare som kan vägleda dem i vad de 

ska göra och nära de ska göra det. Men istället inom ett ”låt gå” ledarskap sker inte detta. De 

anställda tappar då sin motivation till arbetet då de inte kan utveckla en förståelse för 

meningen och målet med deras arbete (Northouse, 2012, s. 58).  

Richard och Rhiannon (2013) har definierat denna ledarskapsstil som den ledarskapsstil som 

bidrar till minst produktivitet av alla ledarskapsstilar. Genom att ett ”låt gå” ledarskap skapar 

en atmosfär, som går att likna med ett kaos, finns det ingen struktur på arbetet eller någon som 

vägleder. Kaoset bidrar dock till att andra medlemmar i gruppen måste ta ställning gentemot 

situationen och det skapar oftast en god gruppdynamik mellan de anställda (Richard & 

Rhiannon, 2013, s. 165). Dock blir priset för gruppdynamiken att produktiviteten knappt 

existerar. 
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2.2 Auktoritärt ledarskap 

Auktoritärt ledarskap är i jämförelse med laissez-fair ledarskap, fokuserat på produktion och 

produktivitet. Ledarens roll i ett auktoritärt ledarskap är att det är ledaren som styr och ställer 

och säger åt de anställda vad de ska göra (Amanto, 2015). De anställda får därmed inget 

utrymme för egna tankar, utan blir som maskiner utan förmåga till initiativtagande då de 

slaviskt måste följa ledarens direktiv (Amanto, 2015). 

Detta leder till att produktiviteten är hög och fokus ligger alltid på produktionen. En auktoritär 

ledare ser nästintill inga hinder för en hög produktion och ledaren är ej rädd för att ”offra” 

någon inom organisationen om det skulle visa sig att denna drar ner på produktionen. Dock 

sker denne ökade produktion enbart när ledaren är närvarande och instruerar arbetet. När 

ledaren inte är närvarande minskar oftast produktionen då de anställda inte har blivit 

uppmuntrade till att ta egna initiativ och de anställda blir därmed näst intill apatiska då de inte 

har någon som säger åt dem vad de ska göra (Richard & Rhiannon, 2013, s. 165). 

Detta styrande av arbetet och det auktoritära beteendet ledarskapsstilen för med sig, leder 

oftast till att atmosfären på arbetsplatsen blir lidande. Atmosfären på arbetsplatsen blir nästan 

illvillig eller gemen då de anställda alltid måste kunna prestera och visa prov på en hög 

produktivitet. Annars kan i princip vad som helst hända med dem och de kan aldrig slappna 

av (Richard & Rhiannon, 2013, s. 165). 

Denna ledarskapsstil är oftast optimal när en grupp är nybildad eller förflyttats till ett nytt 

område eller där det krävs snabba beslut t.ex. för militärer i stridssituationer eller 

räddningsledare. Ledaren, med sin auktoritära ledarstil, skapar en gruppdynamik som gör att 

gruppen efter ett tag blir sammansvetsad och börjar producera och prestera med goda resultat 

(Amanto, 2015). Dock fungerar detta enbart till en viss punkt med att slaviskt följa ledarens 

minsta order. När gruppen har blivit mognare och mer sammansvetsad ses ledaren som en 

diktator och man tappar förtroendet för denne och man börjar eftersträva en mer sympatisk 

och vägledande ledare (Amanto, 2015).  

2.3 Demokratiskt ledarskap 

Den demokratiske ledaren är i stort sett den raka motsatsen till auktoritärt ledarskap. Detta 

genom att den demokratiske ledaren oftast låter de anställda vara delaktiga i besluten som 

grundas på gruppens behov och inte på produktionens behov (Amanto, 2015). 
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Det leder till att gruppen utvecklar en tendens till initiativtagande samtidigt som den visar att 

den är förmögen till att ta och följa order. Det som är den största egenskapen som denna typ 

av ledarskap bidrar med, är att de underställda får tillgång till att vara med i beslutsfattandet 

av verksamheten. Detta skapar en större motivation hos de anställda och en positivare 

inställning gentemot arbetsplatsen då de kan känna att de har varit med och påverkat besluten 

som har tagits, istället för som i ett auktoritärt ledarskap, att de inte får ge några synpunkter 

alls (Amanto, 2015).  

I ett demokratiskt ledarskap blir ledarens uppgift att vara mer som en handledare och vägleda 

sina anställda som oftast i största grad arbetar självständigt. I jämförelse med auktoritärt 

ledarskap som fokuserar på förändringar och ökad produktion är ett demokratiskt ledarskap 

överlägset när det kommer till att leda under en stabil period. När verksamheten fungerar som 

den ska utan några hinder är den demokratiska ledarskapsstilen passande. Den skapar frihet 

hos de anställda men inte så pass mycket som i ”låt gå” ledarskap utan man får vägledning 

och stöd under arbetets gång. Men man blir inte lika vägledd som i det auktoritära ledarskapet 

(Richard & Rhiannon, 2013, ss. 164-165). 

2.4 Situationsanpassat ledarskap 

Situationsanpassat ledarskap är en ledarskapsstil som utövas inom många organisationer och 

företag, framförallt inom många av Fortune 500 företagen, de företag som är de rikaste och 

mest inflytelserikaste i världen. Populariteten beror på att denna ledarskapsstil inte är fast 

förankrad vid ett enda synsätt av att leda. Ledaren anpassar sitt ledarskap emot olika 

situationer och ändrar stil efter behov av vad varje enskild anställd behöver. Ledaren försöker 

urskilja den anställdes förmåga att kunna utföra ett självständigt arbete samt hur engagerade 

de är emot arbetet. Och därefter ändra sin ledarstil till den stil som passar bäst för den 

anställda (Northouse, 2013, ss. 102-103). 

Situationsanpassat ledarskap bygger på grunderna av två distinkta stilar, vägledande och 

stödjande ledarskap. Genom att vägledande och stödjande ledarskap är inriktade på två olika 

ledarskapsprinciper, kan en ledare inom situationsanpassat ledarskap utnyttja båda 

karaktärerna för att bäst kunna bemöta situationen i fråga. Då genom att antingen vägleda den 

anställde framåt eller coacha och vara stödjande vid behov. Det gör dock att ledarskapsstilen 

sätter stor vikt på hur ledaren kan läsa av sina anställda och se vilka behov de behöver för att 
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kunna prestera och att därefter anpassa sin egen stil för att möta dessa behov (Northouse, 

2013, ss. 99-100). 

När ledaren har kunnat urskilja dessa behov kan han applicera en av dessa ledarskapsstilar för 

att bäst möta de begär de anställda har. Det gör han genom att använda sig av fyra olika 

ledarskapsstilar som har grunden i den vägledande och den stödjande stilen. Dessa är 

delegera, stödjande, coachande och instruerande. Det är mellan dessa fyra olika stilar som en 

ledares stil pendlar då ledaren använder sig av den situationsanpassade stilen (Northouse, 

2013, ss. 100-101). 

En anställde som är till exempel är duktig och erfaren i det arbete som ska genomföras, d.v.s. 

hög förmåga att självständigt kunna utföra sitt arbete, men känner inte motivationen till att 

utföra arbetet, dvs lågt engagemang. Ledaren måste utifrån detta läsa den anställde och 

därefter bemöta dennes behov med att använda sig av den stödjande stilen för att ge den 

anställde stöd och med att hjälpa denne att hitta sin motivation.  

Ledaren går inte in och pekar på vad den anställde ska göra för att nå målet, utan använder sig 

istället av stödjande egenskaper såsom att lyssna, prisa den anställde med kommentarer 

angående dess arbete och ge feedback. Man gör detta för att få den anställde att se hur dess 

färdigheter och kunskaper kan appliceras på uppgiften i fråga och ger motivationen tillbaka 

till den anställde då den kan se att dennes färdigheter är högt värdesatta (Northouse, 2013, s. 

101). 

Figur 1: Illustration för ledarens val av situationsanpassat ledarskap utifrån de 

anställdas engagemang och kompetens (Olofsson, 2015). 
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Innan en ledare kan börja se till de anställdas behov så behöver ledaren först ställa sig olika 

frågor för att på bästa sätt kunna möta situationen. Att ha en förförståelse om vad som väntar 

ger ledaren ett övertag i att kunna enkelt och smidigt applicera sitt ledande på bästa sätt. 

Frågorna är rätt basala och dessa är grundläggande i att kunna förstå situationen som 

förväntas komma. Man ställer frågor som, vad är det som de anställda är tillfrågade att 

genomföra? Hur svår är uppgiften? Har den anställda de rätta färdigheterna som krävs för att 

fullfölja uppgiften? Har de anställda tillräckligt med motivation för att kunna avsluta 

uppgiften efter att de påbörjat den? Och så vidare. När ledaren har svarat på dessa frågor har 

han en god förutsättning för att kunna bemöta de anställda och situationen på bästa sätt 

(Northouse, 2013, ss. 104-105) 

2.5 Tidigare forskning 

Effekten av ledarskapsstilar har blivit det primära forskningsobjektet inom dagens forskning 

kring ledarskap samt att man ofta genomför undersökningar om hur ledarskapsteorier 

stämmer överens med verkligheten. Det undersökningar kring ledarskap och speciellt 

ledarskapsstilar fokuserar på är de effekter de olika ledarskapsstilarna mynnar ut i. Man 

undersöker hur de teoretiska aspekterna förhåller sig till verkligheten och detta är något som 

Stefano Ruggieri (2013) har genomfört. Han gjorde en undersökning där han undersökte den 

empiriska effekten av transformellt och transaktionellt ledarskap. 

Ruggieris (2013) forskning fokuserade på hur effektiva ledare har förmåga att skapa en 

gruppsammanhållning och att samtidigt effektivisera gruppens förmåga att sträva efter ett 

gemensamt mål. Forskningen gjordes på teletjänstcentraler där de anställda var underställda 

en ledare med en transformell ledarskapsstil eller en ledare med transaktionell ledarskapsstil 

(Ruggieri, 2013). Det deltog 186 anställda i undersökningen där alla fick svara på en enkät 

med frågor angående deras nivå av gruppidentifiering och hur mycket själv-uppoffring 

ledaren gjorde d.v.s. hur mycket ledaren förbisåg sina egna begär för att se till en större helhet 

istället. 

Ruggieri skapade två hypoteser som han i huvudsak ville testa. Med den första hypotesen ville 

han undersöka om det fanns ett starkare samband mellan transformellt ledarskap och 

gruppidentifiering än vad det fanns mellan transaktionellt ledarskap och gruppidentifiering 

(Ruggieri, 2013).  Den andra hypotesen skulle undersöka om det fanns en relation mellan 
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transformellt ledarskap och ledarens själv-uppoffring, men att en sådan relation inte skulle ske 

mellan transaktionellt ledarskap och ledarens själv-uppoffring (Ruggieri, 2013). 

Resultatet från undersökningen visade att ju mer en ledare själv-uppoffrade, att se bortom sig 

själv till en större helhet, desto större gruppidentifiering fick de anställda med gruppen. 

Ruggieri menar att ledarens förmåga att kunna se bortom sig själv gav inspiration till de 

anställda att göra samma sak och se till en större helhet och sträva efter ett gemensamt mål. 

Resultatet syftade på att hypotes 1 stämde med att en gruppidentifiering var starkare under ett 

transformellt ledarskap än under ett transaktionellt ledarskap (Ruggieri, 2013). Hypotes 2 å 

andra sidan fick inget stöd då resultatet visade på väldigt små förändringar mellan 

transformellt och transaktionellt ledarskap. Ruggieri menade att detta berodde på att det redan 

fanns en idé om självuppoffring av de anställda under ett transformellt ledarskap, att man 

redan såg till helheten men i ett transaktionellt ledarskap ökade synen på självuppoffring då 

det inte är normalt inom den typen av ledarskap, att se bortom sig själv (Ruggieri, 2013). 

Jui-Chen Chen och Colin Silverthorne (2005) har undersökt situationsanpassat ledarskap, dess 

effektivitet och effekt på de anställdas mognadsgrad (Chen & Silverthorne, 2005).  Med 

mognadsgrad menade Chen och Silverthorne hur pass bra den anställde passar gentemot den 

givna arbetsuppgiften (Chen & Silverthorne, 2005).  

Detta undersökte man genom att ställa frågor angående de anställdas nöjdhet med det 

nuvarande jobbet, arbetsprestation, stress på jobbet och deras vilja att byta jobb. Deras 

utgångspunkt var att med ett effektivt situationsanpassat ledarskap skulle ledaren kunna välja 

en ledarstil som passade individen i fråga och därmed uppfylla den anställdes behov (Chen & 

Silverthorne, 2005). 

För att få tag i respondenter skickade man ut en enkät till 350 företag i USA i blandade 

organisationskategorier. Man fick tillbaka 126 färdiga enkäter, motsvarande 36 procent 

urvalet. 

Resultatet visade på att situationsanpassat ledarskap var komplext och svår att kunna dra 

paralleller till de teoretiska aspekterna kring ledarskapsstilen. Därmed gick inte de teoretiska 

antagandena att applicera på verkligheten. Genom att de inte fann någon korrelation mellan 

ledarens ledarskapsstil och de anställdas jobbprestation och deras effektivitet (Chen & 

Silverthorne, 2005). Chen och Silverthorne fann istället att det var andra faktorer som bidrog 

till den anställdes effektivitet och hur man mådde på jobbet, såsom den anställdes vilja och 

arbetstillfredsställelse. Dessa var stora bidragande faktorer till dennes effektivitet och att det 
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inte var ledarens ledarskapsstil som var bidragande. Dock fann de att ju högre ”score” en 

ledare hade desto mer inflytande hade den. ”Score” var något som Chen och Silverthorne 

använde sig av för att bedöma ledarens ledarförmåga och inflytande. Men utifrån denna 

”score” gick det dock inte att förbestämma en anställds effektivitet (Chen & Silverthorne, 

2005). 

Dessa två exempel på tidigare undersökningar ger en bild av att de teoretiska aspekterna inom 

ledarskap inte alltid går att applicera på verkligheten fullt ut. Detta är något som är 

återkommande i många av de undersökningar som gjorts angående ledarskapsstilar. Speciellt 

inom situationsanpassat ledarskap, som är kritiserat för dess nästintill omöjlighet att kunna 

mätas i verkligheten. Detta då det är svårt att urskilja ledarskapsstilens effekter från andra 

utomstående effekter, men stilen är ändå en av de populäraste ledarskapsstilarna inom dagens 

organisationer då den ger upphov till att bemöta varje enskild anställdes behov på olika sätt 

(Northouse, 2013, s. 106).  

Ett annat tema som är generellt inom undersökningar angående ledarskap, är att den fokuserar 

på effekten av ledarskapsstilen. Detta kan ses i de båda exemplen ovan, som utgår från 

effekten av ledarskapsstilen för att komma fram till ett resultat.  

Detta har gjort att lite forskning är gjord på de bakomliggande faktorerna hos ledaren, d.v.s. 

hur ledarens egenskaper och färdigheter bidrar till en effektiv eller en ineffektiv 

ledarskapsutövning samt att intresset för denna typ av undersökning har minskat ända sedan 

50-talet (Parry & Bryman, 2006, s. 448). Ledarens egenskaper och färdigheter anser jag vara 

viktiga faktorer för utövandet av ett ledarskap. Genom att om en ledare inte innehar vissa 

färdigheter som kan behövas för ledarskapets utövning, kommer ledarskapsstilen vara 

irrelevant. Ledaren kommer förmodligen inte kunna vara lika effektiv eller uppnå de resultat 

man förväntade sig än en ledare som har dessa färdigheter som behövs. Studierna visar även 

problematiken med bortfallet av andra bidragande faktorer. Detta är något som kan ses i Chen 

och Silverthornes (2005) undersökning. De kom fram till att det var andra faktorer än ledaren 

som bidrog till de anställdas produktivitet och därmed infaller en komplex del av 

ledarskapsstudier, vad påverkar vad? Med hjälp av deras studie visar man att man måste gå in 

djupare på ett personligt plan, antingen hos den anställde eller hos ledaren, för att kunna 

identifiera orsakerna till deras produktivitet eller improduktivitet. Ruggieri (2013) visar även 

med sin studie komplexiteten i att definiera ledarskapet utifrån teoretiskt förankrade 

ledarskapsstilar. Detta tyder på att en ledares ledarskapsstil är mer komplex än vad man kan 
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utläsa ur teorier. Man måste därför även här gå in på ett personligt plan för att kunna 

identifiera ledarens exakta ledarskapsstil. 

Denna komplexitet kring ämnet ledarskap gör att studier som genomförs kring ledarskap och 

de olika ledarskapsstilarna, bidrar till ett bortfall av viktiga aspekter som kan vara bidragande 

för utfallet av ledarskapsstilens påverkan. Det är här jag anser gapet ligger inom forskningen 

angående ledarskapsstilar. Genom att, som nämnts ovan, att den största delen av forskningen 

är fokuserad på effekten och den teoretiska aspekten av ledarskapsstilen och inte på hur 

ledarens bakomliggande egenskaper och färdigheter bidrar till ledarskapsutövningen. Detta 

bidrar till att ledarens personliga aspekter kring ledarskapet är relativt outforskad och det är 

ett område som därmed behöver utökas. Det är det denna uppsats försöker göra.  

2.6 Teoretisk syntes 

Utifrån de olika ledarskapsteorierna som jag har tagit del av, och det som jag anser är 

bristfälligt inom forskning kring ledarskap, utformade jag en modell som omnämns som figur 

2 i uppsatsen. Denna modell, och med dess teoretiska anknytning, ser jag som min förklaring 

till vad som bidrar till en ledares förmåga att ändra sin ledarskapsstil gentemot en 

uppkommen situation. Dock genom att den är skapad utifrån mina teoretiska antaganden, 

visar den inte en verklighet, den visar min uppfattning av verkligheten ur ett teoretiskt 

perspektiv. Men utifrån min teoretiska förståelse kring ämnet ledarskap, anser jag att denna 

modell är ett steg i en förklaring till en ledarens adaptionsförmåga av ledarskapsstilar 

gentemot olika situationer.  

Modellen är indelad i tre kategorier, ledaren, situationen och organisatoriska aspekter. 

Kategorierna är i sin tur uppdelade i olika aspekter som kan påverka ledarens val av 

ledarskapsstil för att bemöta situationen. Dessa följs i sin tur av påverkande faktorer som 

bidrar till dessa aspekter. 

Den organisatoriska kategorin är baserad på vilken position ledaren har, d.v.s. är ledaren 

enhetschef, VD eller annan typ av chef inom företaget? Detta kommer förmodligen påverka 

hur ledaren bemöter en situation samt om det finns andra ledare inom organisationen som är 

bättre lämpad för att hantera situationen. Om det finns någon annan som kan hantera 

situationen bättre än ledaren själv, kan ledaren använda denna person till att hantera 

situationen och behöver därmed inte ändra sin ledarskapsstil.  



Jacob Seidegård VT-15 Socialpsykologi C 

14 

 

Den andra kategorin är ledaren. Den är baserad på vilka erfarenheter ledaren har samlat på sig 

under sin yrkeskarriär. Det kan ha effekt på hur ledaren bemöter situationen och ändrar sin 

ledarskapsstil då ledaren kan ha handskats med liknande situationer innan och vet hur de ska 

bemötas. En viktig del i kategorin är att ledaren har en grundläggande stil som den identifierar 

som sin egen ledarskapsstil. Denna ledarskapsstil är grunden till hur ledaren ska ändra sin 

ledarskapsstil för att bemöta situationen då den adapterade ledarskapsstilen är baserad på 

grundstilen. Beroende på ledarens personliga värderingar kommer ledaren förmodligen att 

bemöta situationer olika. Den sista bidragande faktorn till ledarens adaptionsförmåga anser 

jag vara den teoretiska förståelsen av olika ledarskapsstilar. Ledaren kan basera sitt 

bemötande av situationen utifrån vad teorier kring ledarskap föreslår och därav bemöta 

situationen på ett bättre sätt. 

Den sista kategorin är situationen. Kategorin är baserad utifrån ledarens uppfattning av 

situationen. Ledarens uppfattning kommer förmodligen vara avgörande i hur ledaren bemöter 

situationen och att ledarens direkta involvering kommer få ledaren att agera annorlunda. Till 

exempel om ledaren ställs inför en situation som har med en god vän att göra, då kommer 

ledaren förmodligen agera på ett annat sätt om det inte var en god vän. 

Viktigt är här att påpeka att jag inte utgår från någon specifik ledarskapsstil utan meningen är 

att vara öppen gentemot ledarskapsstilen och att se hur den förändras i enlighet med 

situationen utifrån ett empiriskt perspektiv. 
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Denna modell, figur 2, är den huvudsakliga inspirationen till skapandet av syftet och 

hypoteserna som genomsyrar denna uppsats. Utifrån de olika kategorierna i modellen skapade 

jag de fyra hypoteserna som används i denna uppsats.  

Hypoteserna skapades som ett steg i att försöka identifiera de egenskaper och färdigheter en 

ledare besitter, som i sin tur hjälper ledaren att ändra ledarskapsstil utifrån olika situationer. 

De skapades även som ett steg i att kunna täppa igen det område som jag anser saknas inom 

ledarskapsforskning. Åtminstone med att börja ”igentäppningen”. Detta genom att visa att 

relevansen med att utöka forskning kring ledarskap till att innefatta ledarens perspektiv och 

dennes egenskaper och färdigheter är viktig att göra.  

Resultatet av undersökningen kommer ge en empirisk syn på verkligheten och därigenom 

kommer antingen modellen, som skapades ur min teoretiska förståelse kring ämnet och den 

forskning jag har tagit del av, att antingen se ut som den gör nu eller få ytterligare eller färre 

kategorier. 
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Figur 2: Påverkande faktorer för hur en ledare kan ändra sin ledarskapsstil gentemot en uppkommen situation 

som skiljer sig från den vanligt rådande situationen. 
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3. Metod 

För att komma fram till ett resultat och besvara hypoteserna som skapades utifrån modellen, 

figur 2, har jag använt mig av en kvalitativ forskningsmetod som heter fallstudie. En fallstudie 

utgår från ett eller flera specifika fenomen som har i syfte att ge en djupare och mer ingående 

beskrivning av olika händelser, erfarenheter och/eller processer som förekommer inom 

specifika fall (Creswell, 2012, ss. 98-99). Fenomenet som denna uppsats undersöker är vad 

det är som påverkar, hur en ledare anpassar sin ledarskapsstil emot olika situationer. Genom 

att undersöka olika fall, ledarna, ger det en djupare förståelse till de bakomliggande faktorerna 

såsom erfarenheter, färdigheter och de egenskaper som kan bidra till fenomenet. 

Det som kännetecknar en fallstudie är att man brukar man använda sig av fler än bara en 

källa, som i mitt fall bara intervjuer (Creswell, 2012, s. 97). Creswell menar att när man 

genomför en fallstudie använder man sig av olika typer av datainsamlingar för att kunna få en 

djupare syn av fallet ifråga (Creswell, 2012, s. 97). Jag anser dock att en fallstudie är 

genomförbar i undersökningen då det huvudsakliga syftet är att undersöka ett eller flera fall 

för att få en djupare syn kring ett fenomen (Creswell, 2012, s. 98). För min del är det svårt att 

få fram ett resultat utifrån något annat än intervjuer. Det ger respondenten en möjlighet till att 

förmedla sina åsikter och föra en djupare diskussion kring ämnet. Detta leder till en djupare 

bild av fenomenet än om jag hade observerat en ledare i en verklig situation. Dock är 

observationer vanligt inom fallstudier men med tanke på tidsramen som var satt för denna 

undersökning, blev observationer uteslutna då de inte skulle gå att operationalisera under den 

givna tiden. Att använda mig av andra dokument och rapporter för att samla in data skulle inte 

ge en lika djupgående syn av verkligheten som intervjuer.  

Det som även gör att en fallstudie är extra aktuell i min undersökning är att, genom att 

området är någorlunda outforskat, fallstudien ger en öppning för vidare forskning. Fallstudien 

ger en djupgående analys som är nära anknuten till verkligheten och det öppnar upp för en 

större generaliserande studie, med exempelvis enkäter, som till grunden är baserad utifrån 

fallstudiens resultat. Det gör att man kan generalisera ledares syn kring ledarskap samt 

identifiera, till större utsträckning, vad det är som bidrar till att en ledare ändrar sin 

ledarskapsstil för att bemöta en situation. 

Fenomenet i min undersökning är att identifiera en ledares egenskaper och färdigheter som 

bidrar till ledarens förmåga att kunna ändra sin ledarskapsstil gentemot en situation. Det gör 

att de fyra olika ledarna kan ses som enskilda fall då var och en av dem intervjuas var för sig. 
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De bidrar med data som sedan binder ihop dessa fall till ett gemensamt resultat, samt genom 

att ledarna är uppdelade i olika sektorer. Detta skapar ytterligare fall då de olika sektorerna 

kan anses som två separata fall samt att alla respondenter har olika chefsroller inom olika 

organisationer och det skapar i sin tur fyra ytterligare fall. Dessa fall ska i sin tur besvara 

fenomenet om vad det är hos ledaren som hjälper denne att anpassa sin ledarskapsstil 

gentemot olika situationer och ge en djupgående verklighetsbaserad analys. Denna typ av 

fallstudie kallas för en multipel fallstudie då flera olika fall undersöks (Creswell, 2012, s. 99). 

Ett av de kriterier man måste se över innan man börjar med en fallstudie är att man klart och 

tydligt kan sätta en ram över vad det är som ska undersökas. Det huvudsakliga syftet med 

studien är att få en djupare förståelse för ett fenomen (Creswell, 2012, s. 100). 

Ramen för denna undersökning är utifrån ämnet ledarskap. Ledarskap är ett stort ämne som 

både är väl utforskat och teoretiskt grundat, men min ram är dragen runt ledaren och ledarens 

egenskaper och färdigheter. Detta skapar en begränsning inom ämnet ledarskap som i mitt fall 

är fokuserat på ledaren.  

En annan förutsättning för att kunna använda en fallstudie är att man bara kan använda sig av 

ett fåtal respondenter till undersökningen. Det blir en del i utmaningen då problemet med att 

veta hur många fall som är tillräckliga att undersöka för att uppnå ett resultat, är svårt att 

avgöra. Creswell (2012) menar att det finns inget direkt svar på det, men att forskare oftast 

brukar stanna vid fyra eller fem olika fall (Creswell, 2012, s. 101). Denna brist på en stor 

population leder till en annan utmaning, generalisering. Med så pass få fall som undersöks så 

är det svårt för forskaren att kunna applicera undersökningen på en större population 

(Creswell, 2012, ss. 101-102).  

3.1 Datainsamling 

Den primära källan som har använts i denna uppsats är intervjuer. De som har intervjuats har 

varit chefer inom olika branscher och sektorer. Detta för att få en djupare och mer ingående 

syn i vad det är som bidrar till att en ledare kan ändra sin ledarskapsstil emot en uppkommen 

situation. Denna typ av undersökning gör det angeläget att inte ha för styrande frågor utan låta 

respondenterna få diskutera och förmedla sina tankar kring frågorna. Den här typen av 

intervjustruktur kallas för semistrukturerad, frågorna är strukturerade men öppna för vidare 

diskussion (Fejes & Thornberg, 2012, s. 126). Strukturen gör det lättare att identifiera de 

egenskaper eller färdigheter som är bidragande till adaptionen av ledarskapsstil då frågorna 
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öppnar upp för vidare diskussion. Strukturen öppnar även upp för oväntade färdriktningar av 

materialet som kanske inte hade kunnat urskiljas i en strukturerad intervju där frågorna är 

strikta och inte öppna för vidare diskussion (Fejes & Thornberg, 2012, s. 126). 

Skapandet av intervjuguiden, bilaga 1, skedde genom att skapa olika teman som riktade in sig 

på de olika hypoteserna i uppsatsen. Temana var inledande frågor, ledaren, ledarskapsteori, 

organisatoriska frågor, personliga värderingar, externa faktorer, konkreta exempel och 

sluttampen. Syftet med att skapa dessa teman var att göra det lättare att identifiera egenskaper 

och färdigheter utifrån olika perspektiv. Genom att inte blanda in frågor med karaktärer 

kopplade till andra teman, t.ex. att frågor om personliga värderingar enbart frågas under temat 

som har med personliga värderingar att göra, blir det lättare att urskilja egenskaperna och 

färdigheterna då ledaren enbart behöver fokusera på temat i fråga. 

När intervjuguiden var skapad och jag ansåg att den skulle besvara det jag eftersökte, 

genomförde jag en testintervju med en person som tidigare har arbetat som chef. Jag ansåg att 

även om denna person inte längre arbetade som chef, kunde jag ändå få svar på mina frågor 

och bedöma intervjuguidens kvalité och hur lång tid ungefär intervjuerna skulle ta. Syftet var 

även att testintervjun skulle ge mig träning inför de kommande intervjuerna som ett steg i att 

försäkra mig om att jag var väl förberedd innan jag genomförde de kommande intervjuerna. 

Efter testintervjun fick jag några få kommentarer om vad som kunde förbättras med 

intervjuguiden och jag ändrade guiden med det som föreslogs och detta ledde till den slutliga 

versionen av intervjuguiden, se bilaga 1. 

3.2 Urval 

Respondenterna i denna undersökning är fyra olika chefer. Dessa chefer jobbar inom den 

privata och den offentliga företagssektorn med varierade uppgifter och olika års erfarenhet 

som chef.  Urvalet av respondenterna skedde av på förhand uppställda kriterier om att skapa 

en bild av både den offentliga och den privata sektorn och kön. Genom att jag även använder 

mig av en fallstudie i min undersökning, ville jag skapa så många fall som möjligt utifrån så 

få respondenter som möjligt. Detta resulterade i att inkludera kön och sektorer i urvalet 

(Creswell, 2012, s. 101). Även om kön och sektorer inte teoretiskt omnämns inom ledarskap, 

då teorier kring ledarskap är i stort sätt könsneutrala, anser jag dessa vara viktiga att jämföra 

för att få en djupare förståelse från olika falls perspektiv. Samt att genom att använda dessa 

kriterier kan man även få en uppfattning om ledarens personliga egenskaper skiljer sig mellan 
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könen eller sektorerna. Detta gjorde att jag eftersträvade två kvinnliga och två manliga 

respondenter, där en man och en kvinna representerade den offentliga sektorn och de andra 

två representerade den privata sektorn.  

Det är speciellt viktigt att undersöka dessa kriterier från olika synvinklar då detta ämne inom 

ledarskap är relativt outforskat (Holme & Solvang, 2012, s. 101). Genom att genomföra en 

undersökning med olika synvinklar av dessa kriterier, blir det lättare att urskilja de egenskaper 

och färdigheter som ledaren innehar. Samt genom att syftet med undersökningen är att se till 

vad det är som bidrar till att en ledare kan ändra sin ledarskapsstil gentemot nya situationer. 

Det är därförviktigt att undersöka om detta är konstanta färdigheter eller egenskaper som alla 

chefer innehar eller om det är något som skiljer sig åt mellan sektorerna eller mellan könen 

(Holme & Solvang, 2012, s. 101).  

3.3 Forskningsetik 

När det handlar om forskning där man använder sig av intervjuer och involverar människor är 

det viktigt att hålla sig till de etiska reglerna och riktlinjerna som finns angående kvalitativ 

forskning. Detta gör man för att undersökningen ska hålla en akademisk standard och att 

respondenterna ska känna sig trygga med att medverka i undersökningen (Codex, 2015).  

Respondenterna kontaktades och informerades angående syftet med undersökningen och 

syftet med intervjun. Respondenterna blev även i enlighet med Codexs (2015) etiska riktlinjer 

informerade om att hela undersökningen är anonym och att de får avbryta samarbetet när som 

helst utan att ge någon anledning (Codex, 2015). Under själva intervjun frågade jag även efter 

deras samtycke angående att spela in intervjun. Jag informerade dem att bara jag kommer ta 

del av det råa intervjumaterialet och att när undersökningen är klar, kommer all inspelad data 

att raderas. Detta för att erhålla en fortsatt anonymitet och att ingen annan ska ha möjlighet att 

kunna ta del av det råa intervjumaterialet (Codex, 2015). 

Undersökningens syfte är inte att på något sätt kritisera eller utvärdera chefen som intervjuas, 

utan är till för att identifiera egenskaper och färdigheter som chefen besitter. 

Det är dock viktigt att en anonymitet bibehålls även om man anser att det inte kan ske några 

konflikter utifrån datan (Codex, 2015). Jag har därför valt att ge respondenterna nya namn för 

att kunna göra presentationen av analysen lättare och ge respondenterna fortsatt anonymitet. 

Samt om vissa citat som i dess originalform, och absolut måste användas i analysen, kan röja 
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identiteten kommer citatet att ändras så att anonymiteten bibehålls, tex om citatet innehåller 

namnet på arbetsplatsen, byts namnet ut och ersätts med ”på min arbetsplats” (Codex, 2015). 

Tabell 1: Intervjurespondenter 

3.4 Analysmetod 

Genom att jag har använt mig av en fallstudie finns det inga direkta riktlinjer om hur jag ska 

analysera datamaterialet för att sedan presentera de i analysen (Creswell, 2012, ss. 97-102). 

Jag har dock gått tillväga med att efter att varje intervju var genomförd, transkriberade jag 

intervjun och började skapa kategorier utifrån respondentens svar (Fejes & Thornberg, 2012, 

s. 33). Den insamlade datan kategoriserades utifrån vad det var hypoteserna eftersökte och 

under vilket tema inom intervjuguiden som svaret angavs under. Genom att kategorisera 

materialet efter vad hypoteserna eftersökte och intervjuguidens teman underlättades 

analysarbetet.  Intervjumaterialet blev därmed lättare att hantera och gjorde det möjligt att 

kunna framföra en bättre och lättförståelig analys som ger svar på det hypoteserna eftersöker 

och i sin tur besvarar syftet (Fejes & Thornberg, 2012, s. 33).  

Exempel på kategorisering: 

Citat Nyckelord Kategori 

Med tanke på att jag har varit chef i 35 år, innebär det ju att 

självklart har jag har gått på nitar och fått på käften på vägen. 

Det får man ju räkna med och det är ju alla sådana saker som gör 

att man blir lite mer klokare, en erfarenhet rikare som man säger. 

(Lena) 

35 år 

Klokare 

Erfarenhet 

Erfarenhet 

 

I detta citat ger Lena en förklaring att hon efter sina 35 år som chef har varit med om mycket 

Respondent Sektor Längden på intervjun 

Kalle Offentlig Ca 40 minuter 

Sofia Offentlig Ca 30 minuter 

Markus Privat Ca 30 minuter 

Lena Privat Ca 30 minuter 
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och att varje situation har gjort henne klokare och att det i sin tur har blivit till en erfarenhet 

rikare. Nyckelorden som går att utläsa ur citatet blir 35 år, klokare och erfarenhet. Utifrån 

nyckelorden går det att lägga in citatet i en kategori, i detta fall kategorin som heter 

erfarenhet. Genom att nyckelorden ger en bild av hennes erfarenhet passar det även in i 

kategorin erfarenhet. 

Citat Nyckelord Kategori 

Om det känns som att det här är något som är väldigt annorlunda 

och ovant för mig, behöver jag nog ta en stund och fundera först 

innan jag agerar, jag brukar räkna till längre än 10 när jag blir 

riktigt förbannad. Så är det en väldigt annorlunda situation så 

behöver jag nog tänka till. (Markus) 

Känns 

Fundera 

Agera 

Tänka till 

Medveten 

handling 

 

Utifrån Markus citat kan man utläsa nyckelord som är känns, fundera, agera och tänka till. 

Dessa tyder på att när Markus står inför en situation måste han tänka till innan och fundera 

över situationen. Detta faller därför in under kategorin som heter medveten handling.  

Båda exemplen på kategorierna hjälper till att både besvara hypoteserna samt syftet men även 

att ge en klar och tydlig indikation på vad som bidrar till deras ledarskap. Utifrån dessa 

kategorier kan man se en tendens av att Lena bygger sitt ledarskap på erfarenheter och 

Markus tänker igenom besluten innan han agerar. Genom att göra detta med alla 

respondenters intervjumaterial går det enkelt att urskilja mönster och identifiera vad det är 

som bidrar till deras ledarskap. Därefter kan man även identifiera de egenskaper och 

färdigheter som bidrar till adaptionsförmågan, och det är även det analysen presenterar. 

I analysen kommer respondenterna radas upp var för sig och svara på ämnet som diskuteras 

innan jag går vidare till nästa respondent som ger sin syn på ämnet. Därigenom är det lättare 

att kunna urskilja varje respondents svar och slippa en krånglig ihop blandning där det kan 

vara svårt att hålla isär varje respondent. Hypoteserna kommer i sin tur att presenteras var för 

sig och varje respondent kommer ge sin syn kring det ämnet innan nästa hypotes presenteras. 

Strukturen blir därmed bättre än om jag inte skulle delat upp det på det här viset och det gör 

att det blir även lättare att kunna identifiera varje respondents svar. 
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4. Analys 

Respondenterna i denna undersökning är utspridda inom både den privata och den offentliga 

sektorn med varierande chefsroller. Ledarskapsstilarna som dessa chefer utövar skiljer sig 

dock åt även om de kanske jobbar inom samma sektor men en grundläggande tanke kring 

ledarskap delas av alla respondenterna. 

Kalle som jobbar som kommunikationsdirektör inom ett offentligt företag och som tidigare 

har jobbat inom både den privata sektorn och inom den offentliga sektorn, klassificerar sin 

ledarskapsstil som en motsats till ett auktoritärt ledarskap. Kalle grundar sin ledarstil på 

kommunikation och han uttrycker det själv att: 

… jag vill att mina medarbetare ska känna en trygghet i att alltid kunna komma till mig och 

att prata om saker och veta att det alltid stannar vid mig. Jag är ganska öppen själv och 

genom det försöker jag vara så transparant som möjligt /…/ Jag är motsatsen till en 

auktoritär ledare, det kan man lugnt påstå (Kalle) 

Kalle vill med öppenhet få alla anställda att känna en trygghet genom sitt ledarskap och detta 

är något han grundar på erfarenhet och inte genom alla utbildningar han har gått genom åren. 

… grundutbildningen har inte heller påverkat mitt val av ledarskapsstil utan det är chefer 

jag har haft. Det är där igenom jag har skapat min ledarstil, om jag säger egna chefer som 

jag haft som förebilder. Där kan det även finnas någon dålig förebild men jag har ett par 

riktigt fantastiska tidigare chefer som förebilder (Kalle) 

Kalles erfarenhet av andra chefer har haft en stor betydelse för ledarskapet som han idag 

utövar. Genom goda och mindre bra förebilder som han haft genom åren har han kunnat skapa 

den öppenheten och det kommunikativa styret han idag bedriver. 

Sofia som även hon jobbar inom ett offentligt företag som enhetschef och ansvarar över 18-22 

personer, specificerar sin ledarskapsstil som mer åt det auktoritära hållet. Hon menar att hon 

kan delegera rätt mycket och vill gärna ha ordning och reda. Hon uttrycker det med att: 

Jag är väldigt mycket för ordning och reda, och jag tror att jag kan delegera rätt mycket. 

Jag försöker jobba väldigt mycket med att ha tydliga strukturer och skapa tydliga 

förutsättningar. När de väl är etablerat, pillar jag inte så mycket i detaljer, utan då känner 

jag att jag bygger den här strukturen och det här skelettet och får det att snurra (Sofia) 

Hennes stil är inte lika strikt som vad det teoretiskt framkommer angående auktoritärt 

ledarskap men några få tendenser kring auktoritärt ledarskap finns ändå. Dock grundar hon 
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inte sin ledarskapsstil på några teoretiska antaganden utan på erfarenhet och på personliga 

värderingar. 

… min personlighet är en del i valet. Det är jag helt säker på. Det är ju ingen filosofi att 

utgå från sig själv. (Sofia) 

Sofia grundar sin ledarskapsstil på sina personliga värderingar och erfarenheter efter att ha 

jobbat som chef i nästan 15 år, och inte på utbildningar eller teorier. Men hon menar att det 

teorier och speciellt universitetsutbildningar bidrar till är mer en metod för problemlösning 

och inte själva ledarskapet: 

Jag har funderat mycket om det där vad man lär sig på en utbildning. Förutom det själva att 

man lär sig, plugga in böcker och sedan skriva en tenta. Men det jag tror man lär sig på 

universitetet är mer en metod om hur man löser problem. (Sofia) 

Dock tycker Sofia att vissa teoretiska aspekter har bidragit till att hon kan hantera olika 

situationer bättre. Speciellt när hon var ny som ledare, och genom åren har erfarenheter gett 

henne ett säkrare verktyg att kunna agera som en ledare. 

Ja jag tycker att dom utbildningar jag har haft om konflikthantering, väldigt mycket om att 

lyssna, förstå att människor är olika, vi förstår olika. Det trodde jag när jag var ny som 

ledare, att alla fungerade som jag och det har jag lärt mig med åren att så är det verkligen 

inte. Vi funkar på väldigt olika sätt och där ser jag att teorier har varit till hjälp (Sofia) 

Lena som jobbar inom den privata sektorn, och har jobbat som chef inom olika branscher i 

över 30 år har samma grundtanke som Sofia. Teorier är inget som bidrar till ledarskapsstilen 

utan utbildning är mer av ett verktyg som gör en säkrare. 

Utbildning har egentligen ingenting med ledarskapsstilen att göra, det är jag som person 

/…/ Det utbildningen har gett är den här säkerheten att jag faktiskt har kunskaper i det här 

området. Den säkerheten gör att man vågar stå rakare. (Lena) 

Lena påpekar även att kunna teorier och att vara duktig på sitt arbete inte alltid betyder att 

man blir en bra chef. Hon uttrycker det med ”en kirurg som är bra med kniven är inte alltid 

den bästa enhetschefen”. 

Den teoretiska kunskapen ger precis som jag säger, min examen ger mig trygghet och 

säkerhet i vissa situationer, men det är ju inte alltid en teoretisk kunskap om det är, särskild 

på den hårda sidan. Ekonomi, kirurgi, juridik osv är ju inte säkert att de blir en bra chef 

bara för att de utför sitt arbete bra. (Lena) 
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Lena är, gentemot de andra respondenterna, en väldigt deltagande ledare. Hennes filosofi om 

att jobba på ”golvet” är grundad på två anledningar. Den första är att man får mycket mer 

kontroll över den dagliga verksamheten och ser till att gruppen fungerar. Den andra 

anledningen är att det blir lättare att pusha de anställda att prestera lite extra när det behövs. 

Hon menar att det är lättare att begära det av de anställda om man själv är med och deltar än 

om man som chef kommer uppifrån och dirigerar. Denna princip är något som hon har 

grundat genom erfarenhet och som hon själv uttrycker det: 

Med tanke på att jag har varit chef i 35 år, innebär det ju att självklart har jag har gått på 

nitar och fått på käften på vägen. Det får man ju räkna med och det är ju alla sådana saker 

som gör att man blir lite mer klokare, en erfarenhet rikare som man säger. (Lena) 

Markus jobbar som ekonomichef på ett privat företag, och har snart jobbat som chef i 30 år. 

Han trycker också på att erfarenhet har bidragit mest till utvecklandet av hans ledarkspasstil 

och han beskriver sin ledarskapsstil såhär: 

Jag tror jag är bra på stötta och ge stöd åt mina medarbetare. Jag tror att jag har lärt mig 

under de här åren att bli mindre och mindre operativ. Från början var jag väldigt mycket för 

att göra väldigt mycket själv, det blev ganska ofta långa arbetsveckor på grund av det /…/ 

En bra chef jag hade på en tidigare arbetsplats fick mig att faktiskt ändra på det. Så nu gör 

jag väldigt lite själv. Nu är jag där och ser till att andra gör det som ska göras och håller 

dem informerade och kommunicerar, det är mycket av vad ledarskapet handlar om. 

(Markus) 

Markus tycker även som Lena, att den teoretiska bakgrunden han har, i detta fall civilekonom, 

bara har bidragit till en säkerhet. Utbildningen har gjort att han känner sig säkrare i situationer 

som har med ekonomi att göra och att den inte alls har bidragit till ledarskapsstilen. 

… min förutfattade mening är att ekonomer är lite vass i armbågarna och är lite av en 

karriärist. Det tror jag i och för sig att jag också har gjort men jag tror inte jag har varit vass 

i min ledarskapsstil på det sättet. Utan den har jag mera byggt på kunskaper och 

erfarenheter. (Markus) 

Markus syftar också på att en förutsättning för att vara en bra chef är att man känner till 

verksamheten men att den teoretiska kunskapen inte bidrar till ledarskapsstilen utan mer som 

en säkerhet. 

… för att vara en bra ledare så måste man kunna verksamheten. För min del som 

ekonomichef på ett mediaföretag, gäller det att kunna ekonomisidan men även media sidan. 
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Jag tror att erfarenhet och kunskapen inom ekonomi gör att jag inte bli rätt för en 

ekonomisk fråga utan där känner jag mig rätt så säker (Markus) 

Det alla av respondenterna har gemensamt är att alla grundar sin ledarskapsstil utifrån 

erfarenheter. De känner till några av teorierna kring olika ledarskapsstilar men de påpekar att 

denna kunskap inte har bidragit till deras val av ledarskapsstil. Respondenterna menar mer på 

att den teoretiska kunskapen, speciellt från deras grundutbildning, har bidragit till att de 

känner sig säkrare som chef och att de lättare kan hantera situationer som har med deras 

utbildning att göra. Det teorierna kring ledarskap har bidragit till i deras fall är mer ett sätt att 

kunna ”klassificera” och ge ett namn på sin ledarskapsstil.  

Dock behöver inte deras ledarskapsstil vara förankrad i enbart en stil utan den kan innehålla 

influenser från flera andra ledarskapsstilar. Som i Lenas fall, hennes stil kan både ses som en 

demokratisk ledare genom att hon vill involvera alla men att hon samtidigt är med och arbetet 

på ”golvet” och leder de anställda. Eller som Sofia som har influenser av ett auktoritärt 

ledarskap men inte är lika hård som en teoretisk auktoritär ledare, utan tillåter självständigt 

arbete, bara det faller in under ramarna av de förutsättningar hon har satt.  

Detta visar även att teorierna är svåra att applicera på verkligheten men att man ändå kan se 

grundläggande influenser av dem i ledarnas ledarskapsstilar. Erfarenheten har bidragit till att 

ledarskapsstilen har utformats till något personligt och går eventuellt inte att jämföra med 

teorier kring ledarskap. 

Här visas det också att vilken sektor man jobbar inom inte avgör vad man har för 

ledarskapsstil, men att sättet man arbetar på kan skilja sig åt. Grundtankarna kring ledarskap 

blir detsamma mellan sektorerna, men det är som Lena, som har jobbat både privat och 

offentligt, svarade när hon fick frågan angående om ledarskapet skiljer sig åt mellan de olika 

sektorerna: 

Jag tror inte själva ledarskapet skiljer sig åt men sättet att jobba är två helt olika saker. 

(Lena) 

Och Kalle, som även han har arbetat inom offentlig och privat sektor, svarade så här på 

samma fråga: 

… tillsvidare tycker jag ledarskapet inom privata sektorn är enklare, då är det ju yttersta 

styrelsen där, som ger inriktningen på hur man ska göra. Men ledarskapet som sådant, är 

samma verktyg och samma sak i övrigt mellan sektorerna. (Kalle) 
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Tankarna kring ledarskap tycks vara oberoende av kön dessutom. Det visar att ledarskapets 

grundläggande tankar är universella och ses inte på något annorlunda sätt beroende av vilket 

kön man tillhör. Ledarskapsstilen en ledare väljer går inte heller att, utifrån intervjuerna, att 

grunda på kön. Sofias ledarskapsstil skiljer sig markant åt från Lenas ledarskapsstil och att 

Kalles ledarskapsstil inte kan jämföras med Markus ledarskapsstil. Stilarna har utformats 

genom personliga erfarenheter och värderingar och har därmed gjort ledarskapsstilen till 

något personligt. 

4.1 Hypotesanalys 

Resultatet kommer presenteras som en hypotesprövning och utifrån respondenternas svar, att 

antingen förkasta eller stärkas. Resultatet kommer därmed ge en mer verklig förankring då 

hypoteserna är baserade på teoretiska antaganden och tidigare forskning kring ämnet. 

  

Hypotes 1: Respondenterna ändrar sin ledarskapsstil medvetet gentemot situationen. 

För att kunna identifiera egenskaper och färdigheter som gör att en ledare kan ändra sin 

ledarskapsstil gentemot situationer, måste man först identifiera om detta är en medveten 

process eller om den sker helt omedvetande.  

Kalle visar tydligt att detta är något som han tänker igenom innan han bemöter situationen: 

Om man vet på förhand att den ledarskapsstil som man har inte så att säga, inte fungerar 

eller biter på en enskild medarbetare, så får man försöka möte den på ett annat sätt. (Kalle) 

Jag är förberedd innan, att jag skaffar mig en beredskap och har av tidigare erfarenhet lärt 

mig att det inte funkar med denne/hen till skillnad från övriga så ändrar jag min 

ledarskapsstil. (Kalle) 

Kalle skaffar information angående situationen innan han bemöter den för att kunna bemöta 

den uppkomna situationen på bästa möjliga sätt. Detta ger honom de bästa förutsättningarna 

att kunna hantera situationen ur ett medvetet perspektiv. 

Lena ändrar sin ledarskapsstil på ett medvetet sätt genom att om situationen handlar om en 

anställd, tar hon in denna person på ett personligt samtal för att få denna person att åter rätta 

sig efter reglerna. 

När jag måste ändra min ledarskapsstil är när jag har varit den här deltagande ledaren och 

är med och kör med att ”nu gör vi det här, nu kör vi tillsammans” osv, och det är någon 
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som inte fogar sig inom dessa ramar så måste jag bli en auktoritär ledare och ta personen 

till mig /…/ Då när det blir det här enskilda samtalet, då är jag auktoritär, för då måste jag 

få den här personen att inse att det är de regler som jag sätter som gäller fast jag inte står på 

en pall och skriker dem. (Lena) 

Denna filosofi att ta in personen på ett enskilt samtal, istället för att kanske skälla ut personen 

där och nu är något som Lena under sina tidiga dagar som chef snappade upp.  

… jag läste en aforism som jag har haft med mig hela livet. Den aforismen säger så här 

”Beröm i allmänhet, bedöm i enskildhet”. Som en ledare får du aldrig skälla ut en anställd 

inför de andra och absolut inte för kunderna eller gäster. Men berömma får man göra 

genom att det skär sig inte gentemot arbetet utan det uppmuntrar till eget initiativ och att 

det är rätt att göra fel, annars gör man ingenting. (Lena) 

Med denna aforism har Lena en ständig tanke om hur hon ska bemöta en situation som har 

med de anställda att göra, som det oftast handlar om när det uppstår en ny situation inom 

hennes yrke. Detta tyder på att hennes situationsanpassning är en väldigt medveten del i 

hennes ledarskapsstil. 

Sofia påpekar också det här att innan hon bemöter situationen, tänker hon igenom den och 

anpassar sig utifrån den. Men hon påpekar att hon gör detta mer när det handlar om andra 

situationer än när hon måste hantera en anställd. 

Ja men det är klart att jag anpassar min ledarskapsstil utifrån vilken typ av person jag pratar 

med, vissa vet man att man måste vara lite mer försiktig med. Andra... det är klart att jag 

anpassar så, men det jag mest känner att jag anpassar är kanske mer beroende på vilken 

situation det är, om det är en offentlig presentation eller så, kanske inte lika mycket med 

människor. (Sofia) 

Sofia visar en medvetenhet inför situationen, men detta är något som sker extra mycket när 

det kommer till situationer där en offentlig presentation ska genomföras eller liknande. 

Medvetenheten är dock en stor del i hennes situationsanpassning genom att hon ständigt 

tänker igenom situationen innan hon bemöter den och som hon säger: 

… jag anpassar mig när jag ska presentera saker eller träffa departementet eller så, då 

anpassar jag min klädsel och sådana saker, accessoarer om man säger så. (Sofia) 

När Markus ställs inför en ny situation använder även han sig av ett medvetet tankesätt. 

Markus vill gärna ta ett steg tillbaka och tänka på situationen innan han agerar. 

Om det känns som att det här är något som är väldigt annorlunda och ovant för mig, 

behöver jag nog ta en stund och fundera först innan jag agerar, jag brukar räkna till längre 
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än 10 när jag blir riktigt förbannad. Så är det en väldigt annorlunda situation så behöver jag 

nog tänka till. (Markus) 

Markus tänker igenom situationen noga innan han agerar och speciellt när det handlar om 

situationer som är helt nya för honom. Markus påpekar också att om det uppstår en situation 

där man måste ändra sin ledarskapsstil, att detta är en situation som förmedlingen har 

utvecklats över en längre tid.  

Peka med hela handen finns inte med riktigt, det skulle kunna vara en väldigt trängd 

situation då. Men då tycker jag att om man kommer till en sådan situation då har man 

missar långt innan den situationen. Man ska inte hamna där när man har ett bra klimat och 

ett bra sätt att jobba ihop inom avdelningen. (Markus) 

Utifrån respondenternas svar ser man en tydlig koppling att när en situation uppstår och man 

måste ändra ledarskapsstilen för att bemöta situationen, sker en medveten tankeprocess hos 

ledaren. Ledaren tänker igenom noga hur man ska agerar för att på bästa sätt kunna bemöta 

situationen och agerar utifrån det. Medvetenheten gör det enklare att hantera situationer vare 

sig det handlar om en offentlig presentation eller att man måste rätta till en anställd som inte 

följer de regler man har satt på arbetsplatsen.  

Hypotesen stärks genom att svaren tydligt pekar på att ledarna konstant använder en medveten 

tankeprocess när de ställs inför en ny situation och utifrån genomtänkta handlingar, agerar 

utifrån dem och går inte blint in i nya situationer. 

 

Hypotes 2: Respondenternas förkunskaper om andra typer av ledarskapsstilar är en 

bidragande faktor till hur ledaren hanterar situationer. 

Nu när vi har fastställt att respondenterna medvetet ändrar sin ledarskapsstil gentemot 

situationer, är det viktigt att se vad det som bidrar till att man ändra sin ledarskapsstil och om 

teorier kring andra ledarskapsteorier är en bidragande faktor.  

Markus som har erfarenhet i nästan 30 år som chef känner till att det finns olika teorier kring 

ledarskapsstilar men att det har sedan länge glömts bort. 

Ja det har jag glömt. Det var länge sedan. Nä någon aktuell teori eller teori i 

överhuvudtaget om ledarstilar har jag inget minne av. (Markus) 

Markus lyfter dock fram att en stor faktor till att man ändrar sin ledarskapsstil kan bero på hur 

de anställda ser på honom som chef och hur de förväntar sig att han ska vara som chef. 
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… Ja det bidrar mer än de andra två bitarna här skulle jag säga. För det är klart att, om det 

skulle finnas en samstämmig uppfattning om hur man vill ha mig som chef, så skulle jag 

lyssna på det. Om det sedan går tvärt emot mina egna övertygelser så skulle jag inte köpa 

deras argument, då får de köpa mig istället. (Markus) 

Han syftar här på att de anställdas samstämmiga uppfattning om honom har en stor betydelse 

för hur han själv ser på sitt ledarskap och att detta ger en övervägande större effekt än t.ex. 

tidspress. 

Kalle har läst om många olika ledarskapsstilar på kurser han har gått genom åren men att de 

skulle bidra till hans förmåga att ändra ledarskapsstil är ett långt steg att gå då han påpekar att 

dessa teorier kommer han inte ihåg. 

Jag har teoretiserat så mycket om det här men, så vad ska jag säga /…/ men det är ju fler 

ledarskapsstilar som man har pratat om genom åren men just nu är det ganska blankt. 

(Kalle) 

Kalles teoretiska kunskaper angående olika ledarskapsstilar är som han säger, ganska blankt, 

och det visar ju också här att den teoretiska kunskapen näst intill inte existerar och kan 

därmed inte bidra till Kalles adaptionsförmåga av andra ledarskapsstilar. Kalle syftar mer på 

att tidspress är en bidragande faktor till att han skulle ändra sin ledarskapsstil. 

Skulle nog bli mer auktoritär om man hade haft mer ont om tid… till exempel i en 

krissituation, vi övar rätt mycket runt kriskommunikation och så och då finns det inte alltid 

tid. Då finns det andra mekanismer men då ska man ha den spelplanen klar så att 

medarbetarna vet att om det uppstår en sådan här situation så är alla inställda på att det är 

befälsföring som gäller. (Kalle) 

Sofia har inte varit chef lika länge som Markus eller Lena, men har ändå skapat sin 

ledarskapsstil genom erfarenhet men även hon påpekar att kunskapen om andra 

ledarskapsstilar har inte hjälpt henne att ändra sin ledarskapsstil när det behövts. 

Ja asså, jag har ju gått väldigt många kurser… Jag har gått situationsanpassat ledarskapet, 

ledarskap i förändring, ledande i förtroendefart. Min åsikt är att man kan uttrycka det här 

med ledarskapsstilar på väldigt många sätt. Jag utgår från att jag är Sofia och försöker ta till 

mig de verktyg som finns men jag är en ledare på mitt sätt. (Sofia) 

Sofia tycker att teorier kring ledarskap inte är en väsentligt del för en ledare. Hon menar mer 

att om man är trygg med sig själv och trygg i rollen som ledare spelar teoretiska kunskaper 

ingen roll. 



Jacob Seidegård VT-15 Socialpsykologi C 

30 

 

Min erfarenhet efter att ha jobbat som chef i 15 år. Det är det att jag tror att man är chef 

utifrån den man är, man kan vara chef på väldigt många sätt. Man kan lära sig teorier om 

ledarskap men jag tror ändå att man måste vara sig själv och vara trygg i den rollen. (Sofia) 

Sofia grundar sin ledarskapsstil utifrån sig själv och pekar på att utomstående faktorer har 

större påverkan på hur man ändrar sin ledarskapsstil än vad teoretiska kunskaper har. 

Tidspress är dock inget hon tycker bidrar till att man ändrar ledarskapsstil men att anställdas 

förväntning är till viss del bidragande. 

Ja, det påverkar nog litegrann.  Beror ju på lite vilken kultur man kommer till /…/ Det är 

klart att det påverkar också vad jag gör och vilka förväntningar det finns på mig som chef. 

(Sofia) 

Lena påpekar också att den teoretiska förståelsen för andra ledarskapsstilar har ingen 

bidragande faktor till hur hon ändrar sin ledarskapsstil gentemot nya situationer. Hon har gått 

kurser inom ledarskap och uttrycker det såhär: 

Genom alla dessa år har man ju gått på olika typer av kurser… Och det innebar ju att rent 

teoretiskt vet man ju att det finns ju väldigt, om man säger auktoritära ledare, mera 

coachande ledare, teamledare. Det finns ju allt från strikta militära ledare och de som 

jobbar på dagis där och där alla ska delta i alla beslut osv. (Lena) 

Lena ändrar sin ledarskapsstil inte genom den teoretiska förståelsen av andra ledarskapsstilar 

utan värdesätter sina erfarenheter och sina personliga värderingar och att inte sträva efter 

prestige. 

Icke prestige, jag är inte bäst, jag är inte sämst, allt vad jag gör grundar jag på mitt sätt att 

tänka och jag gör egna slutsatser och jag agerar utifrån det. (Lena) 

Dock syftar Lena också, som de andra respondenterna, på att utomstående faktorer såsom 

tidspress och krav/förväntningar från anställda gör att man kan bli benägen att ändra sin 

ledarskapsstil. 

Ja jag tror det. Att ju närmare verksamheten man är, om man räknar från VD, 

avdelningschef och sedan kommer man till butikschef osv. Jag tror att ju närmare 

verksamheten man jobbar desto mera ledarchef måste man vara, och ju längre från den 

dagliga verksamheten man är kan man vara mer pragmatisk. Det är ju den här tidspressen 

som gör att man måste involvera. (Lena) 

ja, det skulle påverka mer om de anställda har förväntningar på mig om att jag ska vara på 

ett visst sätt. Jag skulle i alla fall ifrågasätta mig själv mer. (Lena) 



Jacob Seidegård VT-15 Socialpsykologi C 

31 

 

Ingen av respondenterna tycker att kunskapen kring andra ledarskapsstilar hjälper dem att 

anpassa sin ledarstil gentemot en ny situation. Denna kunskap kring andra ledarskapsstilar är 

även något som tycks vara så pass irrelevant, i deras ledande, att dessa kunskaper oftast glöms 

bort, som även några av respondenterna påpekade. Dock visar det sig att alla tycker att 

utomstående faktorer påverkar en mer att ändra ledarskapsstil, eller i alla fall rannsaka sig 

själv och ifrågasätta sin ledarskapsstil. 

Hypotesen går därmed inte att stärka då ingen av respondenterna ser den teoretiska kunskapen 

angående andra ledarskapsstilar som något som bidrar till deras förmåga att ändra 

ledarskapsstil. 

 

Hypotes 3: Respondenternas personliga relation gentemot situationen gör denne mer benägen 

att ändra sin ledarskapsstil för att uppnå resultat. 

Om en ledare personligen berörs av en situation kan det bli dilemman som kan göra det svårt 

för ledaren att vara objektiv och ifrån sätta sig sina personliga ställningstaganden för att 

hantera situationen. 

Kalle ser på detta att det är något som han inte i överhuvudtaget skulle vilja ställas inför, och 

det är även ett av hans krav när han jobbar som chef.  

Jag skulle inte ha någon familjemedlem som jag är chef över. Det är en av grejerna att jag 

inte kan tänka mig att ha en familjemedlem som jag chefar över. Det var en av mina 

förebilder som hade det som en käpphäst. För då riskerar man att hamna i en 

lojalitetskonflikt och handla i en jävsituation. (Kalle) 

Om det istället skulle vara en situation där Kalle är i missämja med någon anställd, påpekar 

Kalle att detta är något som inte får ändra på hur man ser den anställde utan behandlar den 

som om det var vilken anställd som helst.  

Jag vill inte ha ett personligt agg mott någon, men om jag har det så gäller det att se förbi 

det och se att det här är en medarbetare. Även om jag har en kollega som är en god vän 

med mig som också presterar dåligt, så går det ju inte, det är där samtalet kommer in. 

(Kalle) 

Sofia delar denna syn som Kalle har kring familjemedlemmar som anställda. Hon är som 

Kalle, att hon aldrig skulle kunna tänka sig att vara chef över någon som hon har en personlig 

relation med.  
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Jag skulle aldrig vara chef för någon som jag har en personlig relation med, jag skulle 

avsäga mig ledarskapet eller lönesättningen eller så. (Sofia) 

Objektiviteten är en viktig anledning enligt Sofia till varför man inte skulle kunna ha någon 

god vän eller familjemedlem som anställd. Detta gör att även hon vid en eventuell missämja 

ser bortom den och försöker bemöta situationen på ett professionellt sätt.  

… om jag skulle ha en medarbetare som var en god vän skulle jag försöka att inte vara chef 

över den personen. Jag tror inte man kan vara objektiv. (Sofia) 

Att ha en familjemedlem som en anställd är något som Markus har varit med om. Även om 

han har haft en familjemedlem som anställd så påpekar han också på den här objektiviteten 

man ställs inför och att det är svårt att hålla isär den. 

Jaa, det vore nog att ljuga och tro att man skulle kunna vara professionellt objektiv på 

något vis i en sådan sits. Det gäller ju även om familjemedlemmar håller på med områden 

som jag inte arbetar inom /…/men ja jag tror att klart skulle jag lägga lite extra krut på 

familjemedlemmarna, skulle vara dumt att tro något annat. (Markus) 

Markus syftar på att om han skulle ha en familjemedlem som anställd, skulle han begära mer 

av dem än vad han skulle göra av de andra anställda. 

Lena har haft hela sin familj som anställd under flera tillfällen, med sin man som längst 

anställd. Hon är också inne på samma spår som Markus, att när situationen handlar om 

familjemedlemmar som anställda, ändras kraven än om det hade varit en ”vanlig” anställd. 

Jag har varit hårdare, ställt högre krav hos dem jag har haft en nära relation till för att visa 

att jag inte favoriserar dem. Så ja jag bemöter situationer på ett annat sätt. (Markus) 

Här menar dock Lena att synen på favorisering av familjemedlemmarna från de andra 

anställda gjorde att hon satte ett högre krav på dem för att inte upplevas som objektiv och 

favorisera sin familjemedlemmar. Dock när det kommer till missämja eller liknande är Lena 

inne på samma spår som de andra respondenterna. 

Först och främst skulle jag aldrig vara en god vän med någon anställd. Det finns ju närmare 

och anställda. Jag tror att det här är ett dilemma för alla chefer /…/ Man ska ju kunna 

bemöta alla sina anställda på samma sätt men självklart finns det ju någon som alltid ställer 

upp osv och gör ett fel /…/ men det får inte, man måste ju vara rättvis men man är inte mer 

än en människa. (Lena) 
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Lena syftar på att professionalismen går före och att man ska behandla alla anställda lika vare 

sig det är en vän eller en som man har ett agg gentemot, men att i slutändan är man ju ändå 

människa och kan begå misstag även i de tankarna. 

Svaren från respondenterna visar att när det handlar om en situation som involverar missämja 

eller en god vän, ser man bortom det och agerar professionellt. Respondenterna ändrar inte sin 

ledarskapsstil utifrån en sådan situation, de ser bortom vänskapen eller agget och agerar 

istället utifrån vilken situation som helst. 

Dock när det kommer till om man har anställda som är personligen relaterade till ledaren 

skiljer sig tankarna åt. Sofia och Kalle skulle aldrig tänka sig att ha en familjemedlem som en 

anställd medan Lena och Markus inte bara skulle tänka sig ha det, utan även haft det. Dock 

påpekar de att risken för att bli anklagad för att favorisera dem gör att de ställer högre krav på 

sina familjemedlemmar och därav går in lite hårdare gentemot dem än de andra anställda. 

Intressant här är dock att påpeka att både Sofia och Kalle jobbar inom den offentliga sektorn 

och Lena och Markus jobbar inom den privata sektorn. Detta kan ge en indikation på att 

ställningstagandet med att ha familjemedlemmar som anställda är baserat på sektorn. Man kan 

diskutera att inom ett privat företag är det lättare att ta in tillfälligt anställda på kort varsel än 

vad man kan göra inom ett offentligt företag, eller om detta ställningstagande bara är en 

tillfällighet. Detta är dock något som min undersökning inte kan ge svar på då just detta 

saknar empirisk data, då den empiriska datan i min undersökning inte innefattar detta. 

Hypotesen går varken att stärka eller förkasta då det inte finns någon majoritet åt vardera 

hållet om man skulle ändra sin ledarskapsstil gentemot en situation som involverar personer 

man har en personlig relation till. Dock visar alla respondenter att när det handlar om en 

situation där det handlar om missämja eller en god vän, är alla gemensamma om att 

professionalismen väger högre och man förbiser relationen mellan en själv och den anställde. 

Man ändrar därmed inte sin ledarskapsstil utan man bemöter situationen på samma sätt som i 

vanliga fall. 

 

Hypotes 4: Respondenterna är mer benägen att använda sig av utom-organisatoriska 

hjälpmedel än att använda en chef inom den egna organisationen som ett bollplank inför nya 

situationer. 
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Att ha hjälpmedel för att hantera situationer som ledaren ej är erfaren inom ger möjligheten 

för ledaren att inte behöva bemöta situationen själv utan kan använda denna expertkompetens 

istället. Att använda en annan chef som bollplank och sedan bemöta situationen gör att man 

ändå som ledare på förhand vet på ett ungefär hur man ska hantera situationen och genom att 

man själv tar tag i den så skapar det en erfarenhet som ledaren har med sig till andra 

situationer. 

Markus ser möjligheten att använda sig av organisatoriska hjälpmedel som något väldigt 

positivt på företaget och att det inte bara finns möjlighet att använda utom-organisatoriska 

hjälpmedel utan även inhemska.  

… Vi har dessutom en HR funktion på det här företaget som är bra på ledarskap.  Sedan 

finns det ett ledarforum med alla mellanchefer, som träffas en gång i månaden eller var 6 

vecka. Nä det tycker jag, det finns gott om resurser att hämta, både inom och utanför huset. 

(Markus) 

Detta ger Markus möjligheten att om det krävs, kunna kalla in denna hjälp inom områden som 

han inte kan hantera. Ett speciellt sådant område är när det kommer till krissituationer. Då 

påpekar han också att han agerar bollplank gentemot den inhyrda konsulten. 

När det blir riktigt svårt, hyr jag in en konsult och är möjligen bollplanket själv. Det har 

hänt att situationer som har krävt krishantering, och det ger jag mig själv inte in på. 

(Markus) 

Markus använder sig själv som bollplank för konsulten när den hyrs in men att han även 

använder andra chefer, speciellt inom ledarforumet, där alla mellancheferna träffas och bollar 

allt möjligt mellan varandra. 

Kalle ser också på användandet av utom-organisatoriska hjälpmedel som något positivt. Detta 

är även något han har använt sig av när han ansåg att gruppen som han ledde behövde 

vägledning för att komma på rätt köl igen. 

… hyrde in dem i en grupputveckling av ett gäng där jag kände att det behövdes komma in 

ny energi och en ny röst och någon som såg med nya ögon. Det kanske fanns lite missämja, 

lite spänningar inom gruppen och det funkade jättebra det samspelet mellan personerna och 

mig då och som la grunden för en fortsatt bra utveckling. (Kalle) 

Denna hjälp som Kalle fick gjorde att han inte själv behövde ändra sitt ledarskap för att få 

gruppen på rätt köl igen. Kalle såg vad som behövde ske för att gruppen skulle kunna prestera 
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igen och han var inte rädd för att ta det steget med att hyra in en konsult. Han ser även på 

möjligheten att använda sig av en annan chef som ett bollplank som något positivt. 

Ja absolut bollplank. Jag är helt prestigelös inom mitt ledarskap, fullständigt prestigelös, 

ser ingen anledning till att uppfinna hjulet igen. Finns någon man vet har eller kan anta ha 

erfarenhet som man själv inte har, då går jag inte tillbaka till teorin utan tror jag går till en 

chef eller kollega som jag har förtroende för. (Kalle) 

Sofia påpekar hur värdefullt det är att ha möjligheten till utom-organisatoriska hjälpmedel 

som man kan kalla in inom områden man inte är erfaren inom. Dock har hon inte sett något 

behov av att använda det i sitt ledarskap men om hon känner att hon skulle behöva den 

kompetensen, ser hon ingenting som stoppar henne från att använda det. 

Jag vet inte, den situationen har inte uppkommit. Men vi har ju avtal med Previa 

tillexempel, om man skulle behöva psykolog, har problem med gruppen och sådär och det 

kan vara mycket värt att ha. Men just ledarkompetens det har jag inte använt mig av 

Jag känner inte att jag har behövt det men… vid behov skulle jag använda det. Men jag har 

faktiskt inte sett behovet av det faktiskt. (Sofia) 

Att använda någon annan chef som ett bollplank ser hon som något positivt men Sofia tycker 

att det beror på vilken relation man har inom ledargruppen.  

Det beror lite på vilka relationer man har inom chefsgruppen skulle jag säga.  På min gamla 

arbetsplats kände jag så många, hade många kompisar som var chefer och då pratade vi 

med varandra om läget blev tufft, men här har jag inte gjort det. (Sofia) 

Sofia hade en bra relation med de andra cheferna i chefsgruppen på sin tidigare arbetsplats 

och kunde därigenom tänka sig använda dem som ett bollplank, samt att hon själv agerade 

bollplank. Nu på hennes nuvarande arbetsplats ser hon dock inte nyttan med denna möjlighet. 

Lena som har lång erfarenhet som chef ser också på möjligheten att använda utomstående 

kompetens som något positivt, men att inom hennes företag sker detta mest genom inhemska 

hjälpmedel, HR-avdelningen.  

Njae inte genom att… detta företag är så stort och rikstäckande att den kompetensen finns 

inom organisationen. /…/ Om jag skulle behöva kan jag kontakta dem, våran HR funktion 

och be dem om hjälp om det skulle vara någonting som jag inte klarar av själv. (Lena) 

Hon ser sig dock bara använda detta hjälpmedel när hon själv inte klarar av situationen och tar 

därefter beslutet att be om hjälp. Genom att Lena är en deltagande ledare involverar hon även 
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sina anställda i processen när det handlar om att bolla idéer, dock kan hon få idéer från de 

anställda men hon trycker på att hon är den slutliga beslutsfattaren. 

Ja man ska inte vara dum och uppfinna hjulet igen. Det är ju alltid bra att bolla med 

tankarna. Det är ju även något jag gör med mina anställda också. Om vi har ett problem tar 

jag upp det med alla, jag blir ju inte en sämre chef för det. Men sedan bibehåller jag mig 

rätten att bestämma vilken lösning vi tar. (Lena) 

Lena ser möjligheten med sitt deltagande ledarskap att kunna involvera alla i beslutsfattandet 

och använda alla de anställda som ett bollplank och eventuellt utifrån deras idéer och sina 

egna ta ett beslut inför en situation. 

Respondenterna tycker att det är bra att det finns hjälpmedel som man kan hyra in om det 

skulle krävas, men att detta oftast sker när det inte finns någon annan utväg. I annat fall 

använder man sig av eventuella bollplank och försöker bemöta situationen själv. Alla 

respondenter är samstämmiga om att det är dumt att ”uppfinna hjulet igen” och ser 

användandet av ett bollplank som något som är ganska naturligt i en ledarskapsprocess. 

Hypotesen får delvis stöd. Man ser inte användandet av utom-organisatoriska hjälpmedel som 

den första lösningen när det kommer till ett problem, utan mer som den sista utvägen när man 

inte ser något annan utväg på problemet. När man istället stöter på ett problem försöker man 

lösa det själv och använda andra chefer, eventuellt anställda som ett bollplank och utefter det 

agera. Ledaren är inte mer benägen att använda sig av utom-organisatoriska hjälpmedel än en 

annan chef som bollplank, men de är inte rädda för att använda det som en sista utväg. 

4.1.1 Sammanfattning av hypoteser 

Hypotes 1 får stöd genom att den visar att, när en ledare går in i en ny situation, är det ingen 

omedveten handling utan än väl genomtänkt och strukturerad handling för att bemöta 

situationen. Man har noga tänkt igenom hur man ska bemöta situationen på bästa möjliga sätt 

och agerar därefter. Medvetenheten kring situationen och agerandet gör det lättare för ledaren 

att kunna anpassa sin ledarskapsstil vare sig det handlar om en offentlig presentation eller en 

anställd som måste rätta sig åter efter reglerna. 

Hypotes 2 å andra sidan fick inget stöd då ingen av respondenterna ansåg att deras kunskap 

kring olika ledarskapsstilar bidrog till att de kunde utöva sitt eget ledarskap. Denna 

information kan även ses som något så pass irrelevant i deras fall, att många av 

respondenterna till och med hade glömt bort teorierna och namnen på olika ledarskapsstilar. 
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Det de dock påpekade som kunde påverka deras sätt att leda på var utomstående faktorer som 

tidspress eller förväntningar på ledarskapet från de anställda. Detta gjorde att ledaren kunde 

ifrågasätta sin ledarskapsstil och eventuellt ändra den i den riktning som krävdes. 

Hypotes 3 visar att det finns en skillnad i ställningstagandet gentemot att ha en person som 

man har en nära relation med som en anställd. Både Kalle och Sofia skulle aldrig kunna tänka 

sig att stå inför den situationen. Markus och Lena har båda haft familjemedlemmar som 

anställda. Båda menar att objektiviteten kan vara svår att hålla, och om det finns risk för att 

man favoriserar familjemedlemmarna, sätter man högre krav på dem än vad man har satt på 

den andra anställda. Dock när det handlar om en situation som involverar missämja eller en 

god vän är alla respondenter enliga om att professionalismen går före och man ser förbi den 

personliga ställningen man har gentemot personen. 

Hypotes 4 får delvis stöd genom att den visar att ingen av ledarna är rädd att be utomstående 

om hjälp när det behövs. Dock ser de det hjälpmedlet som den sista utvägen ifall de inte klarar 

av att hantera situationen själva. De ser hellre att situationen eller problemet löses med hjälp 

av inhemska och lokala hjälpmedel. Om de själv inte klarar av att hantera problemet ser de 

ingen nackdel med att använda någon annan som ett bollplank. De ser detta som en naturlig 

del i ledarskapet och som de uttrycker det ”man behöver inte uppfinna hjulet igen”. 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet utifrån analysen, visar att respondenterna delar många tankar kring ledarskap och 

ledarskapsstilar. Alla lägger stor vikt på erfarenhet och personliga värderingar, som nästan 

uteslutande har skapat deras ledarskapsstil. Den teoretiska aspekten kring ledarskap ser de 

som irrelevant då ingen av dem har använt sig av någon av de olika ledarskapsstilarna som 

teoretiskt existerar. Dock samtycker alla att deras teoretiska utbildning, d.v.s. 

högskoleutbildning, har bidragit med att de känner sig säkrare i sitt ledarskap inom de 

situationerna som de har utbildning inom, men utbildningen har inte bidragit till 

ledarskapsstilen.   

Syftet med uppsatsen är att försöka identifiera egenskaper och färdigheter hos ledaren som 

bidrar till att den kan ändra sin ledarskapsstil gentemot olika situationer. Dock är det svårt att 

direkt säga vad som är en egenskap eller färdighet som är bidragande till adaptionen, men 

mycket vikt går att lägga på ledarens ledarskapsstil. Ledarskapsstilen är skapad genom 

erfarenhet och genom ledarens personlighet samt sina personliga värderingar. Detta gör även 
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att ledarskapsstilen blir svår att jämföra teoretiskt då ledarens ledarskapsstil kan ha olika 

ledarskapsstilars teoretiska aspekter. Genom att stilen kan ha influenser av olika 

ledarskapsstilar går den inte att klassificera med att infalla under någon teoretiskt 

ledarskapsstil, utan blir mer av en personligt skapad ledarskapsstil med en personlig karaktär. 

Med denna personliga ledarskapsstil bemöter de nya situationer på ungefär samma sätt som de 

bemöter den dagliga verksamheten på och behöver därmed inte ändra sin ledarskapsstil allt 

för mycket när de ställs inför nya situationer. Dock är medvetenhet en stor faktor när det 

kommer till hantering av nya situationer. Genom att de noga tänker igenom situationen innan 

de gå till handling, gör att de blir mer förberedda än om de skulle gå blint in i situationer, och 

att de lättare kan bemöta situationen med bra resultat. En annan faktor som har betydelse för 

adaptionen är prestige. Att vara prestigelös gör att respondenterna inte är rädda för att be om 

hjälp när det kommer till situationer de själva inte kan hantera. De använder de hjälpmedel 

som existerar inom organisationen för att bemöta situationen och som sista utväg använder de 

sig av utom-organisatoriska hjälpmedel, såsom konsulter. Samt att vara tillmötesgående till de 

anställda och just att vara just prestigelös gör att ledaren även ser till vad de anställda sätter 

för krav/förväntningar. De är inte rädda för att lyssna på de anställda, och om de ser att 

majoriteten av de anställda har andra krav/förväntningar på ledaren, är de villiga att 

ifrågasätta sig själv. Om dessa krav/förväntning dock strider mot den personliga värderingen, 

överväger den personliga värderingen och ingen förändring sker. 

Genom resultatet kan man även se att det finns en tendens till att ändra sin ledarskapsstil när 

situationen involverar en person som man har en personlig relation med. Dock finns det inget 

gemensamt antagande kring detta då två av respondenterna aldrig skulle tänka sig ha en sådan 

person som anställd, medan de andra två har haft sådana personer som anställda. Dock visade 

det sig i båda fallen när det involverade anställda personer med personliga relationer, att man 

satte högre krav på dem än de övriga anställda och detta gjorde man för att inte de andra 

anställda skulle tro att man favoriserade dem. Dock är alla respondenter eniga att när det 

kommer till situationer som involverar en god vän eller en person man har ett agg mot. 

Respondenterna ser bortom denna relation och agerar professionellt. Professionalismen gör att 

ledaren inte ändrar sitt bemötande gentemot den anställda bara för att de är goda vänner eller 

är arga på varandra utan bibehåller sin ledarskapsstil och bemöter dem som vilken annan 

anställd som helst. 
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4.2.1 Empirisk representation 

Utifrån identifieringen av dessa egenskaper och färdigheter har jag skapat en ny figur, figur 3, 

som visar det empiriska resultatet av hur adaptionsförmåga ser ut i verkligheten, jämfört med 

figur 2 som visade den uppfattade verklighet utifrån ett teoretiskt perspektiv. Att anmärka är 

att figur 3 skiljer sig markant åt från den tidigare figuren, figur 2. Figur 2 var baserad på mina 

teoretiska kunskaper kring ämnet ledarskap och de olika ledarskapsstilarna samt från den 

forskning jag har tagit del av. Detta visar dock sig vara annorlunda i verkligheten, och där av 

den stora skillnaden mellan figurerna. 

Denna figur är som tidigare uppdelad i olika kategorier som är bidragande till 

ledarskapsstilens adaption. Den första kategorin är ledaren och den viktigaste faktorn till 

adaptionsförmågan är uteslutande ledarens ledarskapsstil. Stilen är skapad utifrån ledarens 

tidigare erfarenheter samt ledarens personlighet och dennes personliga värderingar. 

Ledarskapsstilen är väsentlig i adaptionsförmågan då stilen är grundad utifrån erfarenheter 

och värderingar och dessa egenskaper väger högt i hur ledarskapsstilen ska ändras gentemot 

situationen. Ledaren tänker strategiskt igenom situationen innan hen bemöter situationen och 

kan därav bemöta den på bästa möjliga sätt. Om situationen handlar om något som har med 

deras utbildning att göra, blir denna utbildning en säkerhet hos ledaren när den bemöter 

situationen.  

Den andra kategorin är ledarens ställningstagande, med detta menas hur ledaren personligen 

är involverad i situationen. Den professionalism ledaren innehar väger tungt i denna kategori 

om hur ledaren ska bemöta situationen och man ser bortom eventuella agg eller vänskaper. 

Om ledaren å andra sidan personligen berörs av situationen, kan ledaren ändra sitt agerande 

gentemot situationen, som visats i empirin, att sätta högra krav på den anställde. 

Den tredje kategorin är ledarens tendens till att använda andra ledare eller anställda inom 

organisationen som ett bollplank. Ledaren bollar idéer med cheferna eller de anställda och 

därefter väljer hur man ska bemöta situationen. Detta är dock baserat på om ledaren är 

prestigelös eller inte. Genom att man som ledare är prestigelös blir man inte rädd för att fråga 

efter hjälp och kan därmed tänka sig att använda andra chefer eller anställda som bollplank. 

Den sista kategorin är vilka krav som sätts på ledaren från andra inom organisationen. Om 

tidspress är ett faktum är ledaren i vissa fall benägen till att ändra sin ledarskapsstil, 

framförallt till en mer auktoritär stil. Ledaren går då in mer och styr och ställer än vad ledaren 

tidigare gjorde. Om ledarens anställda dock har krav eller förväntningar på ledaren är ledaren 
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villig att lyssna på dessa krav eller förväntningar och utifrån detta ändra sin ledarskapsstil. 

Dock är detta baserat på ledarens tillmötesgående, att man är villig att lyssna till dem runt 

omkring sig. Om ledaren ser att denna adaption inte kommer hjälpa gentemot situationen, är 

ledaren villig att använda sig av utom-organisatoriska hjälpmedel såsom konsulter för att 

kunna bemöta situationen. Ledarens ledarskapsstil kommer dock inte ändras vid ett sådant 

läge utan ledaren behåller sin ledarskapsstil då det inte finns någon anledning till att ändra 

stilen, utan man agerar istället som ett bollplank gentemot konsulten. 

 

 

5. Slutsats 

Om man ska värdesätta någon egenskap högre än alla andra vid skapandet av ledarskapsstilar 

kommer erfarenhet vara den del som sticker ut mest. Alla respondenter var eniga om att 

erfarenhet var den viktigaste delen i deras ledarskap. Ledarskapet har formats genom antingen 

egna chefer som de ser som förebilder eller genom åren, byggt upp erfarenheter som bidragit 

till deras ledarskap.  
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Figur 3: Bidragande faktorer till adaption av olika ledarskapsstilar gentemot en uppkommen situation, 

skapad utifrån empiriska resultat. 
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När man läser teorier kring ledarskap får man oftast en bild av att såhär ser ledarskapet ut och 

att man kan identifiera ledarskapet med en stil som stämmer överens med teorin. Dock visar 

detta genom forskning, att den teoretiska förankringen är svår att se i verkligheten då de 

verkliga ledarnas ledarskapsstilar oftast skiljer sig åt från teorin. Genom att ledarskapsstilen är 

skapad genom ledarens egenskaper och dennes personliga värderingar och personlighet blir 

ledarskapsstilen, istället för något teoretiskt, något personligt. Ledaren förlitar sig mer på sin 

egen stil än vad man teoretiskt kan läsa om andra stilar och detta gör även att kunskapen kring 

olika ledarskapsstilar för ledarna blir irrelevanta och faller bort i glömska. Dock ser de inte all 

teoretisk kunskap som irrelevant. Den utbildning de har menar de att den ger en säkerhet 

gentemot situationer som involverar deras utbildning, såsom ekonomi, kommunikation osv. 

Öppenhet och att inte sträva efter prestige gör även att ledaren är mer öppen för att ändra sig 

själv och sin ledarskapsstil utefter behov samt att använda andra som hjälpmedel.  

Utifrån teori och forskning kring ledarskap kan man få en uppfattning om hur ledarskapet 

fungerar och min uppfattning är det som presenterades i figur 2 i avsnitt 2.5. Figur 2 var 

skapad utifrån min teoretiska syntes och det den presenterade var vad jag ansåg kunde bidra 

till att ledaren kunde ändra sin ledarskapsstil. Men koppling mellan teori och verklighet är 

som sagt svårt att göra, och detta går även att urskilja i figur 3 som skapades utifrån empiriska 

resultat. Det jag ansåg kunde bidra till adaptionen skiljer sig markant från verkligheten, och 

det visar bara att ämnet ledarskap är ett komplext ämne med många ”färdriktningar”. Genom 

att ämnet ledarskap är komplext och innefattar många olika faktorer, visar det att forskningen 

kring ledarskap behöver utökas till att även innefatta ledaren och dennes faktorer till 

ledarskapet och inte bara fokusera mestadels på ledarskapsstilens effekt. Speciellt genom att 

ledarskapsstilen hos respondenterna i denna undersökning är så personlig gör att det är svårt 

att kunna generalisera ledarskapet med hjälp av teorier och forskning kring effekter. Man 

måste in i varje skrymsle och vrå för att kunna ge en mer övergripande bild av ledarskap och 

för att kunna göra det måste man gå nära verkligheten i sin forskning. 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Genom att erfarna ledare har skapat sin ledarskapsstil utifrån egenskaper som de har samlat på 

sig under de år som de har arbetat som chef kan en jämförelse mellan unga chefer vara 

relevant att genomföra. För hur kommer en person som tilldelas en chefstjänst tidigt i sin 

yrkeskarriär bygga sin ledarskapsstil då denna person inte kan luta sig tillbaka på sina 

erfarenheter. Teorier kring ledarskap kan vara avgörande i den unga ledarens ledarskapsstil då 
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detta ger ett ungefärligt intryck av vad som kan förväntas bli effekten av ledarskapsstilen. 

Kunskapen kring olika teorier kan ge en säkerhet hos den unga ledaren som överväger 

erfarenheter i hans fall.  

En annan undersökning som man kan göra som är baserad på hur en ledare hanterar en 

situation, är att undersökta de olika stegen i hierarkin. Hur hanterar en chef som är chef över 

andra chefer en situation jämfört med de underställda cheferna. Denna undersökning kommer 

dock kräva mer respondenter då man måste se till flera steg i hierarkin samt mellan olika 

organisationer för att få en generell bild av hanteringen av situation utifrån de olika 

hierarkiska stegen inom ledarskap.  

En annan forskning är en undersökning som är baserad på denna uppsats. Genom att denna 

undersökning har varit djupgående och nära kopplad till verkligheten, öppnar det upp för 

större undersökningar kring ämnet i form av enkätundersökningar. Genom detta kan man få 

en större förståelse kring verkliga ledares syn kring ledarskap samt att man kan i större 

utsträckning identifiera vad det är för egenskaper och färdigheter ledaren använder sig av och 

hur en ledare bemöter olika situationer. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Inledande frågor: 

1. Kan du berätta lite om dig själv som ledare? 

Om det inte framkommer i den öppna frågan ovan; 

2. Vad är din nuvarande arbetsplats? 

3. Hur länge har du jobbat på din nuvarande arbetsplats? 

4. Vilken position har du för närvarande? 

5. Hur länge har du innehaft denna position? 

6. Har du haft andra ledande positioner inom den privata eller den offentliga sektorn? 

a. Skulle du säga att ledarskapet inom dessa sektorer skiljer sig åt från varandra? 

Förklara. 

Ledaren: 

1. Under vilka familjeförhållanden växte du upp inom? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Hur skulle du själv beskriva din ledarskapsstil? 

4. Hur mycket skulle du säga att din utbildning och din uppväxt har påverkat ditt ”val” 

av ledarskapsstil? 

Ledarskapsteori: 

1. Vad känner du teoretiskt till om olika ledarskapsstilar? 

2. Skulle du säga att dina teoretiska kunskaper har hjälpt dig att leda i situationer som du 

inte tidigare haft erfarenhet inom? 

a. Om du håller med, förklara med ett exempel 

b. Om inte, varför anser du det? 

3. När du ställs inför en situation där du behöver ändra din ledarskapsstil, hur går din 

tankeprocess då? 
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Organisatoriska frågor: 

1. Om du ser att en medarbetare har det svårt på jobbet med att prestera, hur skulle du 

gå tillväga för att bemöta denna medarbetare och få denna person att prestera igen? 

2. Har organisationen tillgång till utomstående ledarskapskompetens? Dvs. har ni 

möjlighet att hyra in en person med ledarskapskompetens inom områden som du ej 

är erfaren inom? 

a. Om så är fallet, skulle du använda dig av den möjligheten för att hyra in 

någon för att ta hand om den uppkomna situationen istället för att du skulle 

ta itu med situationen själv? 

3. Om det uppstår en situation som du inte är van vid att hantera men en annan chef 

inom samma organisation har erfarenhet från liknande situationer, använder du 

denna chef som ett bollplank eller bemöter du den själv? 

Personliga värderingar: 

1. Skulle du säga att dina personliga värderingar är en del i valet av din aktuella 

ledarskapsstil? 

2. Om en medarbetare presterar dåligt, och du har ett personligt agg mot denne, skulle du 

då bemöta denna person på ett likadant sätt som om det hade varit en medarbetare som 

presterar dåligt men som istället är en god vän? 

3. Om du personligen berörs av situationen, t.ex. om en familjemedlem eller en person 

du man har en nära relation med skulle prestera dåligt, Skulle du bemöta den 

situationen på ett annat sätt än om du personligen inte hade berörts av den? 

a. Varför? 

4. Om du skulle värdesätta teoretiska kunskaper över personliga värderingar i valet av 

ledarskapsstil, vilken skulle du anse går före den andra och varför? 

Externa faktorer: 

1. Skulle du säga att tidspress är en bidragande faktor till valet av olika ledarskapsstilar? 

a. Eller krav från högre uppsatta chefer? 

b. Eller förväntningar på dig som chef av dina anställda 

 

 



Jacob Seidegård VT-15 Socialpsykologi C 

46 

 

Konkreta exempel: 

Skulle du kunna beskriva en verklig situation som du har varit med om där du har behövt 

ändra din ledarstil för att uppnå ditt önskade resultat? 

Sluttampen: 

1. Efter att ha svarat på dessa frågor och tänkt utifrån ditt egna perspektiv, vad skulle du 

anse är den största bidragande faktorn till din förmåga att ändra ledarskapsstil 

gentemot olika situationer? 

2. Slutligen, finns det något du vill tillägga eller har du några andra tankar om 

ledarskapsstilar du skulle vilja förmedla? 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga 2: Figur 2 

Påverkande faktorer för hur en ledare kan ändra sin ledarskapsstil gentemot en uppkommen 

situation som skiljer sig från den vanligt rådande situationen. 
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Bilaga 3: Figur 3 

Bidragande faktorer till adaption av olika ledarskapsstilar gentemot en uppkommen situation, 

skapad utifrån empiriska resultat. 
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