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Sammanfattning 

 

Författare:  Rebecca Vejdemo                      

Handledare: Carina Lejonkamp                        

Examinator: Leif Rytting                 

Titel: Framgångsrikt ledarskap inom IT-branschen.              

Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp. Detaljhandel och  Service 

Management, Linnéuniversitetet, VT 2017.  

Syfte            

Syftet är att få en djupare förståelse för vad som karakteriserar en skicklig ledare. Vidare 

syftar studien i att analysera hur ledaregenskaper, kulturer och ledarstilar bidrar till ett 

lyckat ledarskap.  

Metod                      

Baserat på en kvalitativ undersökning har jag undersökt vad som utgör en framgångsrik 

ledare inom IT-branschen. Jag har utfört sex djupgående intervjuer med högt uppsatta 

ledare (VD) i företag inom IT-branschen. Utfallet av dessa intervjuer redovisas och 

kopplas samman med teorier i kapitel 4, empirisk och teoretisk analys. Resultatet av min 

undersökning redovisas slutligen i avsnittet slutsats.  

Slutsats                       

Tendenser och mönster som har identifierats är att kommunikation blir allt mer centralt i 

organisationer. Jag har kommit fram till att en framgångsrik ledare inom IT-branschen 

bör vara lyhörd, resultat och målinriktad, ha empati och en god människosyn samt 

kunna anpassa sin ledarstil utifrån siuation. Jag har klargjort att företagskulturer i olika 

länder skiljer sig åt och både ledare och organisationer måste idag tänka multikulturellt 

och multietniskt för att bli framgångsrika.  

Nyckelord      

Ledarskap, Ledare, Ledarskap i IT-branschen, Företagskultur, Organisationskultur, 

Ledaregenskaper, Ledarskapsstil.  
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Abstract 

Authors: Rebecca Vejdemo                         

Supervisor: Carina Lejonkamp                       

Examiner:  Leif Rytting                 

Title: Successful leadership in the IT industry    

Level: Bachelor's thesis in Business Administration, 15 credits. Retail och  Service 

Management, Linnaeus University, VT 2017 

Purpose           

The purpose is to get a deeper understanding of what characterizes a skilled leader. 

Furthermore, the study aims at analyzing how leadership qualities, cultures and 

leadership styles contribute to successful leadership 

Method         

Based on a qualitative survey, I have investigated what constitutes a successful leader in 

the IT industry. I have conducted six in-depth interviews with senior executives (CEO) 

in companies in the IT industry. The outcome of these interviews is reported and 

merged in chapter 4, empirical and theoretical analysis. The result of my survey is 

finally reported in the section conclusion. 

Conclusion      

Trends and patterns that have been identified are that communication is becoming more 

and more central in organizations. I have come to the conclusion that a successful leader 

in the IT industry should be responsive,results and  targeted, have empathy and a good 

human vision, and be able to adapt its leadership style based on siuation. I have made it 

clear that corporate cultures differ in different countries, and both leaders and 

organizations need to think multicultural and multiethnic today to be successful. 

Keywords                        

Leadership, Leader, Leadership in the IT Industry, Corporate Culture, Organizational 

Culture, Leadership qualities, Leadership Style 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet presenterar jag varför jag valt ledarskap som huvudämne. Här 

redogör jag också för bakgrunden, problemformulering samt uppsatsens syfte och vilken 

forskningsfråga jag valt. I det inledande kapitlet presenteras också vilka avgränsningar 

jag valt att göra. 

 

1.1 Bakgrund 

Ledarskap är något som förekommer överallt i vår vardag och alla människor kommer i 

kontakt med det någon gång i livet. Yukl (2012) menar att ledarskap kan förekomma 

hemma i familjelivet exempelvis när en förälder leder sitt barn, på arbetsplatsen eller i 

kompisgänget.  

 

Rörvik (2008) belyser att ledarskap fått en större spridning och popularitet och har därmed 

blivit en del av västvärldens populärkultur. Författaren fortsätter att belysa att ledarskap 

på senare år spridits med hjälp av managementkulturen i form av dagspress, tidningar och 

böcker. Ledarskapet har gått från slutna styrelserum till människors hem där det går att 

hitta managementböcker om ledarskap. Rörvik (2008) framhäver också att synen på ett 

framgångsrikt ledarskap har under åren förändrats. Det som var framgångsrikt för fem år 

sedan behöver inte vara framgångsrikt idag. Fortsättningsvis anser författaren att, vad 

som utgör ett framgångsrikt ledarskap kan dels bero på rådande trender exempelvis inom 

managementkulturen. 

 

Eftersom ledarskap tagit allt större plats i samhället och synen på det har förändrats, 

samtidigt som det hela tiden skapas nya sätt att vara en framgångsrik ledare på bidrar 

detta till att ämnet är intressant att studera. De senaste åren har vi kunnat läsa om hur 

ridtjejer blir chefer i sin senare karriär. 70 % av alla kvinnliga chefer har en bakgrund i 

stallet (Sveriges radio, 2015). Kanske är det därför jag brinner för ledarskap och har ett 

framtida mål att bli en framgångsrik ledare. Därför blev framgångsrikt ledarskap det 

självklara ämnesvalet för denna kandidatuppsats.  

 

Yukl (2012) menar att inom arbetslivet anses ledarskap påverka en organisations 

effektivitet. Vidare menar författaren att effektivt ledarskap handlar om hur ledaren kan 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=6127024


 

 

 

2 

 

förbättra en organisations arbetsförmågor och måluppfyllelse. Med utgångspunkt i det 

kan ledarskapet i organisationen vara mer eller mindre framgångsrikt.  

 

Rörvik (2008) menar att hur framgångsrik en ledare är eller vilken ledarstil den har, styrs 

och påverkas av många olika faktorer. Den forskning som genomförts inom ledarskap har 

haft olika inriktningar såsom ledarens personlighet, fysiska särdrag och beteende men 

även relationen mellan ledare och medarbetare.  

 

Rodrigues (1997) belyser också att forskare studerat ledarens situation och hur den 

påverkar ledares agerande. Alla världens kulturer påverkar människors värderingar, 

tankesätt och handlingsmönster vilket bidrar till att kulturer kan påverka vår vardag. 

Utifrån detta kan ledare och chefer ha skillnader i sina värderingar vilket ibland är den 

största orsaken till missförstånd och konflikter i organisationer.  

 

Jackson (1995) påpekar att transnationella företag kan ha svårigheter när de är verksamma 

i andra kulturer. Transnationella företag är globala företag som verkar internationellt och 

på så sätt har produktion och försäljning i flera olika delar av världen (Ekonomifakta, 

2010). Jackson (1995) hävdar att det ofta bidrar till att värderingar skiljer sig mellan 

värdlandets arbetare och de utomstående ledarna. Vidare beskriver författaren att ett 

samhälles kultur påverkar ledarskapsstilen. Även Rodrigues (1997) framhäver att 

ledarskap som sträcker sig över nationsgränser utgör en utmaning då olika kulturer kräver 

olika ledarskapsstilar. Det viktigaste för en ledare är att skapa en förståelse för sina 

medarbetares kultur i sitt agerande för att bli framgångsrik. På så sätt påpekar Mårtenson 

(1998) att ett ledarskap blir framgångsrikt när ledaren kan anpassa sig till den kultur 

organisationen verkar i. 

  

Hughes, Ginnet och Curphy (2002) förklarar att ledarskap är när en organiserad grupp 

arbetar för att uppnå ett gemensamt mål. Vidare beskriver författarna att ledarskap 

inkluderar ledaren, medarbetaren och situationen, därför är relationen och samspelet 

mellan ledare och medarbetare viktig.  

Som ledare har man oftast många krav och förväntningar på sig, både från ledning och 

medarbetares sida, därför är det viktigt att en ledare har förmåga att hantera press för att 
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anses vara framgångsrik. En annan viktig egenskap för att klassas som en skicklig ledare 

anses vara hur bra ledaren är på att anpassa ledarskapet efter rådande situation. Med den 

rådande situationen menas exempelvis företagets status, medarbetarnas förutsättningar, 

yttre krav men också trender och kulturer i samhället (Ledarna, 2016).  

1.2 Problemdiskussion  

Hughes et al. (2002) påtalar att hur framgångsrik en ledare blir, påverkas av en individs 

personliga egenskaper, intelligens och emotionell intelligens. Dessa faktorer kan hjälpa 

en ledare att påverka organisationens mål. Det finns även andra viktiga faktorer som 

påverkar ledarens framgång, som exempelvis kompetens och motivation.  

 

En artikel i Chef (2013) påtalar att en annan viktigt bidragande faktor är teamet bakom 

ledaren, det vill säga medarbetarna. En ledare kan aldrig lyckas utan sitt team. Att ledaren 

ser alla sina medarbetare och arbetar med ett bra företagsklimat är en självklarhet för att 

denne ska bli omtyckt, men detta låter lättare än vad det är i praktiken. Respekt, tillit och 

kommunikation är viktiga ledord. Vidare belyser artikeln att det är viktigt att hela tiden 

kommunicera med sin personal eftersom det gör ledaren medveten. En framgångsrik 

ledare behöver inte alltid vara en ledare som lyckas resultatmässigt. En ledare som tar ett 

företag ur en motgång kan vara lika framgångsrik som en ledare som presterar 

resultatmässigt. Till sist nämner artikeln att en ledare bör därför kunna praktisera olika 

ledarstilar som passar bäst i den lämpade situationen.  

 

Hughes et al. (2002) menar att ledarens kulturella bakgrund påverkar ledarens agerande 

men detta ses som ett dilemma då de flesta teorierna och modellerna inte tar upp det. 

Eftersom kulturer kan skilja sig åt, kan det skapas missförstånd och en främmande kultur 

kan vara svår att förstå sig på. En framgångsrik ledare förstår och har en större 

medvetenhet för alla kulturer i de internationaliserat företagsklimaten. Det är viktigt för 

ledaren att agera och anpassa sig efter sina medarbetare. Författarna benämner 

fortsättningsvis att om ledaren agerar osäkert kan det skapa osäkerhet hos medarbetarna. 

En ledare som agerar osäkert och fel påverkar i de flesta fall organisationen negativt, 

vilket kan medföra stora kostnader och låg effektivitet. Trender kommer och går och idag 

strävar många företag efter att bli transnationella vilket kan innebära att ledare och 

medarbetare med olika kulturella bakgrunder ska samarbeta och då är det viktigt att ha 

kunskap om varandras kulturer. 

https://www.ledarna.se/Chefsguider/Ledarskap/
https://chef.se/guiden-sa-blir-du-tydlig-som-chef/
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1.3 Problemformulering och forskningsfråga  

Mumford (2006) påpekar att ledarskap har studerats i stor utsträckning men trots det finns 

det lite forskning om just det framgångsrika ledarskapet. Därför avser denna studie att 

belysa hur viktigt det är med framgångsrika ledare inom IT-branschen. 

Nationalencyklopedin beskriver att ordet framgångsrik syftar till att uppnå goda resultat 

i en viss verksamhet eller i allmänhet (ne.se, 2017).   

 

Yukl (2012) påtalar att det finns olika uppfattningar inom forskningen om vad som 

indikerar ett framgångsrikt och effektivt ledarskap.  Mumford (2006) menar att en orsak 

till att det finns lite forskning om vad som utgör en framgångsrik ledare är att 

ledarskapsforskningen mestadels varit positivistiskt inriktad samt att framgångsrika 

ledare ofta är svåra att få tillgång till. Utifrån dessa resonemang har jag tagit fram följande 

forskningsfråga. 

 

Vad präglar en framgångsrik ledare i handelssektorn inom IT-branschen.  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att få en djupare förståelse för vad som karakteriserar en skicklig ledare. Vidare 

syftar studien i att analysera hur ledaregenskaper, kulturer och ledarstilar bidrar till ett 

lyckat ledarskap.  

 

1.5 Avgränsningar  

Jag har valt att avgränsa mig från att undersöka ledare i andra branscher än IT-

branschen/elektronikbranschen. Jag har också valt att geografiskt avgränsa mig, och bara 

undersöka ledare i Sverige. Detta för att tiden och arbetet är begränsat samt att det är 

lättare att genomföra intervjuerna på plats med respektive respondent.   
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2 Metod  
I detta kapitel redogör jag för hur jag gått tillväga för att genomföra min studie. I 

metodkapitelt beskriver jag även vad kvantitativ och kvalitativ metod innebär samt vilken 

av dessa två jag valt att använda mig av. Jag beskriver även hur jag praktiskt genomfört 

studien. 

 

2.1 Forskningsprocessen  

Bakgrunden till val av ämne i denna studie grundar sig i mitt hästintresse då jag vid fem 

års ålder började rida. Ridsporten präglas mycket av ledarskap då du hanterar ett 600 kg 

tungt, stort djur. Det krävs att du är bestämd, målinriktad och disciplinerad samt har 

respekt för hästarna. Att ledarrollen är enormt viktigt inom ridsporten finns det inget 

tvivel om. Jag anser att alla dessa karaktärsdrag speglar en bra chef. En chef måste ha 

respekt för sina medarbetare och vara disciplinerad samt målinriktad. Empati är ett annat 

ledord som förespråkar ledarskap, en ledare bör ha empati för sina medarbetare eller i 

ridsportvärlden för sin häst. Ledarskap förekommer naturligtvis inte bara i 

ridsportvärlden utan i idrottsvärldens generellt. Idrottens ledarskap är beroende av bra 

ledare som kan motivera och utmana utövarna till att utvecklas inom sporten. Eftersom 

jag tävlar på nationell nivå inom hästhoppning, är utbildad ungdomsledare och utbildar 

mig till ridledare såg jag ledarskap som ett självklart ämnesval för denna kandidatuppsats.  

 

2.2 Vetenskaplig metod 

Det finns två olika metodiska angreppssätt, kvantitativ och kvalitativ metod. Det som 

utgör den största skillnaden mellan dessa två metoder är hur man statistiskt utför sin 

undersökning. Vilken metod forskaren använder beror på vad forskaren vill undersöka 

(Holme och  Solvang, 1997). Trost (2010) betonar att författaren bör utifrån sitt syfte med 

undersökningen välja vilken metod hen ska använda sig av. Den metod som forskaren 

väljer att använda sig av ska anses vara bäst lämplig för att besvara undersökningens 

frågeställningar. Av den kvantitativa undersökningsmetoden får forskaren fram mätbara 

data medan den kvalitativa undersökningen istället ger mer analysbar data.  

 

Vidare beskriver även Patel och Davidsson (1994) att en kvantitativ metod består av en 

studie som bidrar till statistiska analyser. Holme och Solvang (1997) menar att 

kvantitativa metoder innebär att forskaren har större kontroll och en tydlig struktur. 
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Fortsättningsvis beskriver författarna att kvalitativ metod inte har samma tydliga struktur 

då den kvalitativa metoden syftar till att ge forskaren en djupare förståelse för det hen 

studerar. Oftast innebär den kvalitativa metoden att forskaren kommer nära källan genom 

exempelvis en intervju. Trost (2001) menar att om undersökningar kräver mätbara och 

generaliserbara insamlingsdata är den kvantitativa metoden mest lämplig, exempelvis om 

forskare vill studera en specifik grupp och finna likheter och skillnader mellan personerna 

i gruppen. Larsson (1986) påtalar att om forskaren vill utföra en fallstudie, exempelvis 

studera medarbetare i en organisation noggrant är den kvalitativa metod mest lämplig. 

Den kvalitativa metoden kan också bidra till att forskaren lättare kan finna de modeller, 

kategorier och beskrivningar som tillhör ämnet.  

 

I den här undersökningen har den kvalitativa metoden bedömts som mest lämplig 

eftersom det är lättare att få djupare förståelse kring uppsatsens syfte och forskningsfråga. 

Nackdelen som ses med kvalitativ metod är enligt Bryman (2011) att respondenten kan 

styra vid en intervju och påverka forskarens uppfattningar. På så sätt kan forskarens 

uppfattning ändras och därmed bidra till att hen lämnar den neutrala uppfattningen. Trots 

detta anser Holme och Solvang (1997) att den kvalitativa metoden är bäst lämplig när 

forskaren vill beskriva respondenternas uppfattning och världsbild för att utifrån det 

kunna särskilja olika handlingsmönster bland respondenterna.  

 

2.3 Forskningsansats 

Patel och Davidson (2011) påtalar att det finns tre ansatser att arbeta med, deduktiv, 

induktiv eller abduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen används enligt författarna i teori 

för att bilda hypoteser som senare prövas empiriskt. Den deduktiva ansatsen är enligt 

författaren den klassiska vetenskapliga metoden. Vid den deduktiva ansatsen utgår 

studiens författare från en referensram och därefter formuleras hypoteser som testas mot 

verkligheten via olika data. Danemark, Ekström, Jakobsen och Karlsson (2003) menar att 

om teorin är tillförlitlig kommer resultatets utfall bli logiskt och förutsägbart vid en 

deduktiv ansats.  

 

Andersen (2012) belyser att den induktiva ansatsen, verkar åt det motsatta hållet 

jämförelse med den deduktiva. Den induktiva ansatsen fungerar på så sätt att forskaren 

först väljer att börja arbeta med empirin utan att ha sökt efter lämplig teori till ämnet. 
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Författaren belyser vidare att den induktiva ansatsen handlar om observationer i 

verkligheten som kan bilda den teoretiska referensramen. Patel och  Davidson (2011) 

belyser att abuktion är en blandning mellan deduktiv och induktiv ansats. Oftast används 

en kombination av de två ansatserna och det är då det kallas för abduktion. Ett exempel 

på en abduktiv ansats är när en forskare väljer att först genomföra några inledande 

intervjuer utan något mätinstrument för att därefter bygga en modell som i ett andra steg 

har en strukturerad intervjuundersökning. 

 

Jag valde att samla in de teorier jag ansåg vara väsentliga för att kunna besvara 

forskningsfrågan och syftet. Det arbetssätt som föll sig naturligt för studiens 

tillvägagångsätt var därför en deduktiv ansats. Jag fick dock göra en förändring när det 

gäller forskningsansatsen under studiens gång, då Bryman och Bell (2005) menar att en 

studie aldrig kan formas från ett håll utan oftast har ett inslag av både en induktivt och 

deduktivt ansats. Med detta som utgångspunkt så får jag se min studie som ett växelspel 

mellan en induktiv och deduktiv ansats. Detta växelspel kallas för en abduktiv ansats.  

 

2.4 Urval  

Bryman och Bell (2005) belyser vikten av att respondenterna till den aktuella studien väljs 

med omsorg för att kunna skapa en god studie. Repstad (2007) framhäver att forskaren 

bör vara noga med att respondenterna bidrar med väsentlig information för den valda 

studien. Jag har valt att genomföra sex olika djupgående intervjuer, varav tre av 

respondenterna är kvinnor och tre respondenter män. Alla respondenter har eller har haft 

chefsroller i olika företag inom IT-branschen. Två av respondenterna har varit VD i 

många år på stora företag men är numera pensionerade. Varför dessa respondenter valdes 

ut var för att de alla besitter mycket erfarenhet om ledarskap och chefskap. Samtliga 

chefer arbetar eller har arbetat i stora företag i Sverige och har därmed erfarenhet av minst 

ett hundratal medarbetare. Valet av mina respondenter har delvis varit strategiskt eftersom 

jag baserat det på kön, position, bransch, geografiska området samt deras ledarroll. 

Genom att välja respondenter som har liknande förutsättningar anses det bli mer intressant 

att jämföra dem emot varandra. På så sätt kan det vara lättare att dra slutsatser då det inte 

ska förekomma för stora skillnader i branschen. Eftersom alla respondenter är förebilder 

och leder stora företag hoppas jag det ska bidra till att läsaren blir mer engagerad och 

intresserad av studien.  
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Kvale (1997) beskriver att om respondenterna skiljer sig mycket ifrån varandra kan det 

skapa problem för författare. Därmed menar han att det är viktigt att välja respondenterna 

med omsorg och utifrån geografiskt området, kön, ålder, position med mera. Valet av 

respondenterna påverkar arbetet och syftet är att respondenter ska vara lämpliga för 

uppsatsen och på så sätt kan bidra med viktig information.  

 

Lundahl och Skärvad (1999) understryker vikten av att forskaren är väl förberedd och 

uppträder lämpligt vid den första kontakten med sina tilltänkta respondenter. Exempelvis 

ges förslaget att det anses vara mer lämpligt att ta den första kontakten genom 

telefonsamtal istället för mejl, då de anser att det oftast är lättare att få ett positivt svar. 

Vidare menar Holme och Solvang (1997) att intervjupersonerna bör ha goda kunskaper, 

om forskningen ska bli givande, eftersom respondenter som saknar tillräckliga kunskaper 

inom ämnet kan påverka undersökningen negativt.  

  

Redan från start söktes lämpliga respondenter till studien, vilket var relativt lätt då jag via 

kontakter fick tag i högt uppsatta chefer för olika företag inom IT-branschen. Jag valde 

att ta första kontakt med respondenter via epost för att kort presentera mig själv och mitt 

syfte med studien. Samtliga gav positiva besked och kunde tänka sig att ställa upp och vi 

bokade därmed in tider för intervjuerna. Bryman och Bell (2005) menar att 

telefonintervjuer inte alltid är att förespråka eftersom forskaren inte har möjlighet att se 

respondentens ansiktsuttryck och reaktionen. I och med det resonemanget valde jag att 

endast föra en telefonintervju och två Skypesamtal och resterande tre skedde via 

personligt möte. Eftersom första intervjun fungerade och flöt på bra valde jag att i 

kommande intervjuer fortsätta med samma frågor. Jag valde att sätta upp en intervjuguide 

som hjälpte mig att föra intervjuerna och på så sätt kunde respondenter reflektera mer fritt 

över begreppen.  

 

Nedan presenteras samtliga respondenter som deltagit i denna studie.   

 

 Lars-Erik Nilsson, Före detta VD på Compaq, Stockholm.   

Telefonintervju, 2017-05-10.  

 

 Peter Kopelman, Före detta VD på Microsoft, Stockholm.   

Skypeintervju, 2017-05-11.  

 

 Susanne Ehnbåge, VD på NetOnNet i Borås.   

Telefonintervju, 2017-05-12.  
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 Per Adolfsson, VD och koncernchef på Avega group AB, Stockholm.   

Personlig intervju, 2017-05-15.   

 

 Ann-Marie Fransson VD på IT och Telecom företagen, branschorganisation inom 

Almega, Stockholm. Personlig intervju, 2017-05-15.   

 

 Ulla Hemmi, VD på Opus Capita, Stockholm.   

Personlig intervju, 2017-05-16.   

 

Samtliga har fått möjlighet att läsa och godkänna sina intervjuer.  

 

2.5 Informationsinsamling 

Patel och Davidsson (2011) klarlägger att informationsinsamlingen kan ske på två sätt, 

aningen genom primärdata eller genom sekundärdata. Andersen (1998) klargör att 

primärdata är en insamling av data som forskaren själv genomfört och kallas ibland för 

rådata, eftersom insamlingen är dedikerat till ett avsett syfte. Patel och Davidsson (2011) 

förklarar att sekundärdata utgör de källor som skapas av tidigare studier och andra 

författare.  Denna studie grundar sig huvudsakligen på primärdata, det vill säga data som 

jag har erhållit genom personliga intervjuer. Primärdatan i denna uppsats är framtagen 

efter syfte med studien. Primärdata kan vara både tidskrävande och kostsam och det ses 

ibland som nackdelen med den typen av informationsinsamling.  

 

2.5.1 Primärdata 

Enligt Krishnaswami och Satyaprasad (2010) sker insamling av primärdata genom olika 

metoder som exempelvis intervjuer, enkäter, experiment eller observationer. Författarna 

belyser att dessa metoder i sin tur kan ske på olika sett, exempelvis kan en intervju ske 

genom ett personligt möte, e-post eller via telefon. Bryman och Bell (2005) understryker 

att syftet med kvalitativ metod är att få ut mer detaljerade svar och komma djupare in på 

ämnet. Andersen (1998) belyser att intervjuer minskar eventuella missförstånd och 

bristande svar eftersom forskaren kan diskutera det direkt på plats med respondenten. 

Repstad (2007) förklarar att forskaren i analysen bör undvika att beakta personliga åsikter 

kring ämnet som framkommit i intervjuerna.  

 

Bryman och Bell (2005) belyser att det vid kvalitativ metod finns två typer av 

intervjumetoder, ostrukturerad intervju eller en semi-strukturerad intervju. Författarna 

belyser att en ostrukturerad intervju har ett tema där respondenter vid intervjun får tala 

och svara fritt utifrån personliga åsikter. Medan en semi-strukturerad intervju ger 
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respondenten möjlighet att utveckla sina egna idéer utifrån forskarens intervjumall. 

Fortsättningsvis belyser författarna att forskaren kan använda sig av en så kallad 

intervjuguide, då den bidrar till att intervjun blir mer flexibel eftersom frågorna inte ställs 

i en specifik ordning. Den medför också ett diskussionsunderlag för samtalet mellan 

forskaren och respondenten. I min intervjuguide har jag blandat raka frågor med öppna 

frågor för att skapa ett trevligt och givande samtal som inte glider iväg för mycket åt något 

håll som inte är relevant för studien. Denna uppsats grundar sig huvudsakligen på 

primärdata, det vill säga data som framkommit genom personliga intervjuer.    

  

I denna studie användes semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide och 

en färdig intervjumall med frågor som skulle besvaras. Tre av respondenterna 

intervjuades på deras arbetsplats i Stockholm under två dagar. Under första dagen 

genomfördes först en intervju i Stockholm City på morgonen och därefter en intervju i 

Stockholm City på eftermiddagen.    

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av uppsatsen och uppsatsens syfte. 

Därefter förklarade jag för respondenterna att intervjun skulle spelas in för att lättare 

kunna transkriberas ordagrant i efterhand. När intervjuerna genomfördes valde jag att 

transkribera stödord med detsamma för att lättare upptäcka otydligheter.  Jag började med 

att ställa de frågorna jag formulerat och övergick sedan till intervjuguiden med de olika 

nyckelorden, så respondenterna hade möjlighet att svara mer fritt. Varje intervju pågick i 

ca 45 minuter. Fördelen med strukturen och förfarandet vid intervjuerna bidrog till att 

respondenterna fick möjligheten att utveckla sina tankar och på så sätt ge mer 

genomtänkta svar. När jag fick ett kort svar eller inte förstod något kunde jag ställa 

följdfrågor och på så sätt blev intervjuerna ännu mer djupgående.  

 

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är den andra typen av informationsinsamling, där Bryman och Bell (2005) 

förklarar att det är den data som tagits fram av andra forskare. Sekundärdata är böcker, 

dokument och rapporter enligt Patel och Davidsson (2011). Vidare menar författarna att 

man bör vara kritisk vid användning av sekundärdata eftersom det kan uppstå en felaktig 

bild av en studie om endast fakta som stödjer forskarens idéer används. Vidare menar 

även Booth, Colomb och Williams (2004) att man bör vara källkritisk till sekundärdata 
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eftersom det finns ett stort utbud av sekundärdata. Även Krishnaswami och Satyaprasad 

(2010) beskriver att sekundärdata ibland kan vara opålitlig eftersom information från 

äldre forskning kan ha förändrats. Bryman och Bell (2005) påtalar att sekundärdata syftar 

till att stärka empiri eftersom forskaren kan ägna mer tid åt analys och empiri.   

 

I denna studie förekommer sekundärdata i form av litteratur, utländska artiklar och 

forskningsrapporter samt internet. De vetenskapliga artiklarna och forskningsrapporter 

som använts i studien är hämtade från Linnéuniversitetets databas OneSearch. De sökord 

som använts var bland annat leadership, management och managing culture differences. 

Genom att ha använt ett flertal olika sekundära källor som i sin tur styrker varandra, 

skapar det en trovärdighet i den teoretiska referensramen. Genom att ha använt både nyare 

och äldre källor skapas en högra trovärdighet. Sekundärdata har bidragit till en förståelse 

i ämnet och på så sätt medverkat till resultatet av studien.  

   

2.6 Analysmetod   

Patel och Davidsson (2011) menar att kvalitativa studier som sker i form av intervjuer 

omvandlas till text som i sin tur analyseras. Efter genomförda intervjuer transkriberades 

samtliga intervjuer med hjälp av inspelningen. Jag valde därefter att jämföra 

respondenternas svar och försöka finna likheter samt skillnader. Utifrån den teoretiska 

referensramen försökte jag sedan analysera om det fanns likheter eller motsägelse mellan 

respondenternas svar och teorin. Jag var noga med att tolka respondenternas synpunkter 

och tankar på ett objektivt sätt, för att inte blanda in egna tankar.  

 

2.7 Undersökningskvalitet 

Vid användning av en kvalitativ metod finns det två olika sätt att förhålla sig till, 

reliabilitet och validitet (Kvale och  Brinkmann 2014). Merriam (1998) förklarar att 

studiens kvalitet i största grad påverkas av resultatet och därmed är det viktigt att 

resultatet är trovärdigt. Reliabilitet och validitet utgör undersökningskvaliteten i den 

kvalitativa studien enligt Yin (2007).  
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2.7.1 Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver tillförlitligheten av metoden, och därmed om studien samt resultatet 

kan användas av en annan forskare i framtiden (Merriam, 1998). Patel och Davidson 

(2011) menar att tillförlitlighet är ett annat ord för reliabilitet och på så sätt brukar man 

säga att om en undersökning är tillförlitlig så innebär det reliabilitet. Syftet med 

reliabilitet är att en annan liknande studie ska kunna göras om och få liknande resultat, då 

anses den som trovärdig. Yin (2007) menar att reliabilitet är viktigt eftersom det minskar 

fel och ökar studiens kvalité. Det som dock kan vara svårt med reliabilitet är att samhället 

ständigt utvecklas och förändras och därför är det svårt att få exakta resultat.  

Fortsättningsvis nämner författaren att bearbetningen av data fastställer reliabiliteten, det 

betyder att om respondenterna exempelvis har sagt samma sak genererar det hög 

reliabilitet.  

 
2.7.2 Validitet 

Hela forskningsprocessen kan kopplas till validiteten i en kvalitativ studie (Kvale och  

Brinkmann, 2014). Fortsättningsvis belyser författarna att en god validitet utgörs av en 

noggrann beskrivning av de olika delarna i forskningsprocessen som på så sätt hela tiden 

ifrågasätter och kontrollerar resultaten. I den här studien har jag varit noggrann med att 

försöka förklara vad och varför jag använt vissa metoder. Jag har även granskat resultatet 

kritiskt och på så sätt kan en god validitet ha uppnåtts.   

 

Validiteten i kvalitativa intervjustudier kan skapa problem eftersom forskaren får 

informationen verbalt och sedan ska transkribera den (Patel och  Davidson 2012). 

Författarna understrycker att problematiken i det är att forskaren omedvetet kan påverka 

underlaget för analysen eftersom betoningar, mimik, gester, kroppsspråk och ironier 

försvinner när informationen går från talspråk till skriftspråk. På samma sätt kan forskaren 

omedvetet ändra vissa meningar för att göra dem mer begripliga och tydliga, exempelvis 

grammatiska fel, ofullständiga meningar eller att pauser förbises.  

 

När jag transkriberat mina intervjuer har jag försökt att notera när röstläge, kroppsspråk, 

gester och pauser förekommit. Exempelvis har jag noterat pauser genom att använda 

punkter i min transkribering. Detta i syfte för att skapa en så god validitet som möjligt. 
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2.8 Metodkritik  

Jag medveten om att resultat och mina tolkningar inte motsvarar alla branscher. Denna 

studiens trovärdighet hade kunnat stärkas ännu mer vid fler antal respondenter från fler 

branscher. Ämnet ledarskap är mycket brett och på grund av det har det funnits mycket 

att studera, vilket har begränsat mig till att ha fler respondenter. Tidspressen bidrog till 

att det inte fanns möjlighet att genomföra personliga intervjuer med samtliga 

respondenter. Ingen av respondenterna var bosatta i Kalmar utan de flesta i Stockholm. 

Tyvärr gick det inte att samordna och träffa alla respondenter under mitt Stockholms 

besök. Tre av intervjuerna utfördes genom ett personligt möte, en via telefon och två via 

Skype. Andersen (2012) belyser att telefonintervjuer ibland kan vara lite missvisande 

eftersom intervjuaren inte kan se respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Telefonintervjuer kan även bidra till att respondenten känner sig obekväma och vill 

avsluta telefonintervjun så fort som möjligt. Utifrån detta resonemang valde jag att 

genomföra två intervjuer med Skype för att kunna ta del av respondentens ansiktsuttryck, 

och på så sätt skapades en mer personlig intervju. Jag valde att undvika att få svaren via 

e-post, eftersom det inte är lika trovärdigt.  
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3 Teori 

I detta kapitel presenterar jag den teori som ligger till grund för min studie. Jag beskriver 

hur ledarskap speglas av olika typer av påverkan såsom exempelvis företagskultur och 

motivation. Vidare beskriver jag ledarskapsstilar och situations anpassat ledarskap. 

Avslutningsvis i detta kapitel tar jag upp motiv till vald teoriram.  

 

3.1 Ledaregenskaper  

3.1.1 Definition av ledarskap  

Alvesson (2001) belyser att det saknas en exakt definition på exakt vad ledarskap är och 

vad ledarskap innebär. Dock belyser han att de flesta är överens om att det handlar om en 

process av påverkan där ledaren utövar sitt inflytande över sina medarbetare. Enligt Yukl 

(2012) utgör ledarskap en process, där en eller flera personer avsiktligt påverkar andra i 

en organisation eller grupp. Processens syfte är oftast att underlätta, strukturera och leda 

relationer och aktiviteter. Processen innebär också att människorna i organisationen eller 

gruppen bör förstå och vara överens om vilka uppgifter som bör utföras och hur det ska 

göras. Fortsättningsvis beskriver Yukl (2012) att ledarskap också bygger på att 

organisationen eller gruppen arbetar tillsammans mot ett delat mål. House, Javidan, 

Hanges, och  Dorfman, (2002) definerar ledarskap som: ”en individs förmåga att 

påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till organisationens framgång”. 

(Javidan, Hanges, och  Dorfman, 2002, sid 5) 

 

Ledarskap bygger på förtroende enligt Rolandsson och Oudhuis (2009). Dirks och Ferrin 

(2002) framhäver också att ledarskap bygger på tillit och förtroende, då medarbetarna vill 

kunna lita på sin ledares handling och ord. Även Bolman och Deal (1997) styrker att ett 

gott ledarskap bidrar till tillit och skapar förtroende för ledaren. Vision, etik, uppdrag och 

kompetens är enligt Bohlin (2006) de fyra ledorden för en ledare. Ledaren bör veta vilken 

vision de strävar efter, dvs vilket resultat hen vill åstadkomma och hur hen ska nå dit. Det 

är sedan viktigt att visionen delas med medarbetarna så det gemensamma målet kan 

uppfyllas. Visionen syftar till att skapa samhörighet i organisationen eller gruppen. Etiken 

är viktigt inom ledarskapet för att ledaren ska stå för vad hen menar och säger annars kan 

det lätt leda till konflikter och att medarbetarna tappar förtroende för sin ledare. Det är 

ledarens uppdrag att förmedla vilka krav och förväntningar som ställs mot medarbetarna. 

Ledaren bör ha rätt kompetens som krävs för att göra ett bra arbete.  
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Bohlin (2006) avslutar med att en ledare alltid har ett uppdrag att utföra och med rätt 

kompetens, vision och etik bör ledaren kunna utföra sitt uppdrag väl.  

 

3.1.2 Ledarskap och  Chefskap   

Karlöf och Söderberg (1889) belyser vad som utgör skillnaden mellan en ledare och en 

chef, en ledare anses vara en position som intas utifrån personliga egenskaper medan en 

chef är en formell position som vem som helst kan bli tilldelad. Chefskap innebär ofta 

mer makt och befogenheter än ledarskap. Makt och befogenheter gynnar dock inte alltid 

chefer eftersom det anses vara viktigt att lita på sina medarbetare och deras kunskaper. 

Ordet leda betyder föra och är ett gammalt fornsvenskt ord. En ledare är beroende av att 

ha några att föra för annars utgör hen inte en ledare. Därmed är relationen mellan chef 

och medarbetare eller ledare och medarbetare otroligt viktig. Alvesson (2001) påpekar att 

i praktiken kan det vara svårt att skilja på ledarskap och chefskap då dessa element verkar 

på sätt som liknar varandra.  

 

“Chefskapet kan få saker och ting utförda av andra genom de traditionella aktiviteterna 

planering, organisering, övervakning och kontroll utan att bekymra sig allt för mycket 

om vad som försiggår i folks huvuden. Ledarskapet, däremot, är främst upptaget av vad 

folk tänker och känner och hur det kan kopplas till miljön, till avdelningen och till 

arbetet/uppgiften“ (Alvesson och Sveningsson 2012, s. 311). 

 

3.1.3 Kommunikation  

Dahlkwist (2007) nämner att kommunikation brukar definieras som ”att göra något 

gemensamt”. Enquist (1994) påtalar att kommunikation är ett samspel mellan två eller 

flera personer. En kommunikation som sker mellan en sändare och en mottagare kallas 

tvåvägskommunikation.  

 

Ekstam (2002) belyser att kommunikation har blivit allt mer centralt både i vår vardag 

och i arbetslivet, oavsett vilken typ av kommunikation det handlar om berör den oss på 

många olika plan och former. Fortsättningsvis belyser författaren att inom organisationer 

och företag har den interna kommunikationen fått en stor roll. Är den interna 

kommunikationen i ett företag god är det en nyckel till framgång menar Ekstam (2002). 

Jacobsen och Thorsvik (2002) belyser vikten av den interna kommunikationen mellan 

ledare och dess medarbetare. Författarna menar att det är viktigt för företag och 
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organisationer att hantera kommunikationen på ett effektivt sätt. Eftersom omvärlden 

ständigt förändras krävs det en tydlig kommunikation. En rak kommunikation är en 

nyckelfaktor för en framgångsrik organisation eftersom det bidrar till att kompetensen 

utvecklas och stärks. Vidare betonar författarna att olika teorier såsom exempelvis 

förväntansteorin påverkar och motiverar individer i organisationen att arbeta mot de 

gemensamma målen, detta sker genom en tydlig kommunikation. Förväntansteorin 

förutsätter att målen är tydligt formulerade och kommuniceras ut till de anställda så de 

anställda vet vad som förväntas av dem.  

 

Ekstam (2002) förklarar att ledaren har en nyckelfunktion i kommunikationsprocessen, 

vilket innebär att ledaren ska göra allt hen kan för att skapa de bästa förutsättningarna 

som krävs för nå ett önskat resultat. Det är ledarens ansvar att formulera tydliga mål, 

förmedla kunskap och visa förståelse för dessa mål och tillsammans med medarbetarna 

försöka uppnå dessa i praktiken.  

 

Dahlkwist (2007) nämner vidare att en kommunikationsprocess uppstår när en sändare 

muntligt, skriftligt eller kroppsligt framför ett budskap till en mottagare. Kommunikation 

handlar främst om att tydliggöra och förstå varandra menar Enquist (1994). Effektiv 

kommunikation beskrivs enligt Jacobsen och  Thorsvik (2002) när mottagare uppfattat 

sändarens meddelande korrekt. Maltén (1998) menar att det finns olika typer av 

kommunikation såsom information, påverkan och bekräftelse.  

 

Segerfeldt (2002) beskriver skillnaden när mottagaren fått information eller blivit 

informerad. Vidare nämner författaren att när mottagaren blivit informerad har en slags 

feedback skett och sändaren kan vara säker på att informationen har gått fram. Nilsson 

och Waldemarson (2005) förklarar att kroppsspråket brukar kallas för den kroppsliga eller 

den icke-verbala kommunikationen och tydliggör ofta vad vi menar genom att signalera 

samspel. Knapp och Hall (2006) menar att den icke-verbala kommunikationen är viktig, 

framför allt på arbetsplatsen. Dahlkwist (2007) menar att envägskommunikation är den 

mest effektiva kommunikationen. Författarna menar att den bör förmedla tolerans samt 

förtroende och på så sätt bidra till en öppen och effektiv atmosfär. Det är ledarens uppgift 

att träna på den icke verbala kommunikationen. Högström, Bark, Bernstrup, Heide, och 

Skoog (1999) framhåller att en ledare kan använda sig av olika kommunikationskanaler. 
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Personliga möten anses vara en av de viktigaste kanalerna och utgör den formella och 

informella kommunikationen. Vidare förklarar författarna att ett formellt möte är planerat 

medan det informella mötet sker dagligen i exempelvis fikarummet eller i korridoren. 

Personliga möten ger möjlighet till diskussion, frågor och synpunkter vilket andra 

kommunikationskanaler inte lika lätt bidrar till.  

 

Harris (2006) förklarar att det traditionella sättet att se på kommunikation i en 

organisation är att den kommer från toppen eller ledningsgruppen och arbetar sig ner i 

organisationen. Dock ser verkligheten annorlunda där kommunikationen strömmar åt 

olika håll.  Författarna påtalar att ledarens jobb är att lyssna och ta del av medarbetarnas 

åsikter för att kunna utveckla organisationen. En ledare som är aktiv och lyssnar på 

medarbetarna får medarbetarna engagerade genom att de känner sig delaktiga. 

Isaacs (1999) belyser att kommunikation bör vara öppen för att alla ska veta vilka mål 

företaget har. Respekt och en tydlig samt rak kommunikation bidrar till att medarbetarna 

kan arbeta som ett team och konflikter undviks. Konflikter och problem kan uppstå om 

kommunikationen brister och medarbetarna inte vågar ta en diskussion eller har olika 

intressen kring ett ämne. I praktiken kan det se annorlunda ut beroende på organisation 

och medarbetare, dock är det ledarens uppgift att känna av klimatet i gruppen. Till sist 

anser författaren att ledaren utifrån organisationens klimat bör kunna skapa en bra dialog 

som funkar och vid en eventuell konflikt bör ledaren agera snabbt och bjuda in drabbade 

parter till en diskussion.  

 
3.1.4 Motivation 

McGinnis (1985) beskriver att motivation utgör en önskan om att tillfredsställa behov. 

Om en människa har motivation, drivs och stimuleras hen på ett visst sätt och får därmed 

saker gjorda. McGinnis (1985) menar att en ledare bör motivera sina medarbetare för att 

få en effektiv verksamhet. Zaman, Qureshi och Bhatti (2011) belyser vikten av samspelet 

mellan chef och medarbetare. Chefens uppgift är att motivera och inspirera sina 

medarbetare för att de i sin tur ska utföra sitt arbete exemplariskt. Åkerman (2010) belyser 

att ett gott chefskap bidrar till att medarbetarna utvecklas och det gynnar i sin tur 

organisationen/gruppen eftersom det skapas en gemenskap och medarbetarna kan 

tillsammans med sin chef lösa problem som uppstår.    
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3.1.5 Egenskaper  

Rubenowitz (2014) hävdar att en framgångsrik ledare bör inneha vissa personliga 

egenskaper såsom:  

 

✓ En positiv människosyn  

✓ Social mognad och tålamod  

✓ God intelligens  

✓ Prestationsmotivation 

 

Rubenowitz (2014) antyder att ledaren bör ha förtroende för att de anställda sköter sitt 

jobb på bästa möjliga sätt utifrån deras förmåga. Ledaren bör ta sitt ansvar för de uppsatta 

målen och jobba långsiktigt för att uppnå dem. Vidare belyser författaren att ledaren bör 

betraktas som en ”stöttepelare” som de kan vända sig till och få hjälp i arbetet, när det 

behövs. Rubenowitz (2004) skriver att en ledare bör ha en tydlig och klar målbild över 

företagets vision och därefter skapa konkreta delmål för de olika anställda så att 

organisationen tillsammans kan nå det stora målet.  

 

En ledare bör enligt Rubenowitz (2014) ha en god självinsikt och en inre trygghet 

eftersom det då förmedlas vidare på medarbetarna. En ledare bör inte heller vara 

konflikträdd samt stå för vad hen tycker och lovar. En ledare bör vara medveten om 

medarbetarnas enorma betydelse för produktiviteten och att medarbetarna är en 

organisations viktigaste resurs. Ledaren bör också vilja och ha en förmåga att utbilda och 

stödja medarbetare, exempelvis genom att satsa på utbildningar av personalen. 

Sammanfattningsvis belyser författaren att ledaren bör kunna kommunicera med alla och 

ta till sig kommunikation var den än kommer ifrån.  

 

Ahltorp (2002) belyser också vikten av att en ledare är rakryggad och står för sitt ord 

oavsett situation. Han anser också att en ledare bör vara rak mot sina anställda och ge 

dem konstruktiv kritik. Författaren klarlägger också att en ledare bör ha rätt kunskaper 

om sitt arbete för att kunna inspirera och stötta sina medarbetare i organisationen.  
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3.2 Kultur 

3.2.1 Företagskultur/Organisationskultur 

Under 1980-talet blev begreppet organisationskultur populärt enligt Bang (1994). Vidare 

förklarar han att forskare då försökte finna sambandet mellan organisationskultur och 

dess förmåga att fungera framgångsrikt. Schein (1985) var bland de första att belysa 

begreppet som då benämndes företagskultur.  

 

Hofstede (1991) belyser att människor består av känslor, tankar och handlingsmönster. 

Dessa utgör en persons karaktär och skapas redan från tidig ålder. Känslor, tankar och 

handlingsmönster utgör människans mentala program, vilket Hofstede (1991) belyser, är 

en individs handlande. Utifrån individens mentala program agerar och reagerar hen på ett 

individuellt sätt. Den mentala programmeringen pågår under en människas livstid. 

Kulturen är följaktligen inte ärvd, utan inlärd.  

 

Philipson (2004) beskriver att företagskultur är hur företaget agerar ut mot kunder och 

intressenter. Författaren skriver att det ett tydligt samband mellan prestation och 

företagskultur. Lim (1995) menar däremot att en god företagskultur inte alltid behöver ge 

en ekonomisk framgång utan att det kan vara andra faktorer som blir framgångsrika. Dock 

menar han vidare att det finns flertalet studier som pekar på ett positivt samband mellan 

företagskultur och framgång. Alvesson och Sveningsson (2008) påtalar att kultur idag 

handlar i stora drag om normer och värderingar. En företagskultur påverkas av både 

externa och interna faktorer menar Hatch (2002). Schein (1985) påtalar att 

organisationskultur bygger på något som förtaget skapat gemensamt.   

 

Karlöf och Söderberg (1989) menar att anställda i ett företag ofta ses som en dyr och stor 

kostnad i en verksamhet, men en framgångsrik ledare/chef ser inte sina medarbetare som 

det. För en ledare är organisationens medarbetare viktiga resurser som bidrar till att 

resultatet kan uppnås. Vidare beskriver författarna att människor mår och trivs bättre i 

företag där de får möjlighet att utvecklas. Alvesson (2001) betonar att framgångsrika 

ledare bygger upp en företagskultur där medarbetarna trivs och utvecklas. En 

framgångsrik ledare har empati för sina medarbetare och respekterar de anställdas 

kompetens.  
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”Ledarskap är inte bara en ledare som agerar och en grupp underordnade som reagerar på 

ett mekaniskt sätt, utan en komplex social process där innebörderna och tolkningarna av 

vad som sägs och görs är avgörande.”  (Alvesson, 2001, sid 145). 

 

Alvesson (2001) fortsätter att beskriva företagskultur som viktig del av ledarskapet då 

ledaren bör förstå sig på och anpassa sin ledarstil utifrån olika kulturer. En framgångsrik 

ledare bör ha kunskap om olika kulturer när hen exempelvis ska förstå en företagsledare 

från ett annat land med en annan kultur. Alvesson (2001) belyser både samhällskulturen, 

dvs den kultur som samhället består av och den så kallade organisationskulturen som 

råder på det aktuella företaget, som två viktiga drag i en ledares vardag.  

 
3.2.2 Nationell kultur  

Cullen (1999) förklarar att nationell kultur beskriver hur olika värderingar och normer 

skiljer sig åt mellan olika nationers befolkningar. Författaren menar att nationell kultur 

utgör den kultur som ett land präglas av. Författaren anser dessutom att den nationella 

kulturen påverkar hur en individ genomför gör affärer. Den nationella kulturen påverkar 

inte bara hur en individ sköter sina affärer utan också en ledares agerande. En ledare kan 

utifrån den nationella kulturen de kommer ifrån bemöta sina medarbetare olika.  

 

Bang (1994) skriver att företagskulturen styrs av vilket land företaget ligger i eller 

kommer ifrån. Den nationella kulturen kan också vara specifik inom en bransch skriver 

författaren. Landets lagar och regler påverkar också vilken sorts företagskultur som 

anammas av företaget.  

 

Lewis (1997) förklarar att svenska företag karakteriseras av demokrati. Han beskriver att 

svenska ledare inte vill inta någon maktnivå utan istället vara tillgängliga för sin personal 

i största möjliga mån. Mårtenson (1998) framhåller att svenska ledare ofta umgås med 

sina medarbetare. Lewis (1997) beskriver vidare att svenska ledare är duktiga på att 

tilltala varandra med namn. Fortsättningsvis beskriver författaren att informellt ledarskap 

speglar svenskar och att beslutsfattande ofta tar tid eftersom I svenska ledare använder 

sig av ett kollektivt beslutsfattande. Svenska ledare är också duktiga på att kommunicera 

med sina medarbetare.  
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Tollgerdt-Andersson (1996) anser att svenska ledare är duktiga på att skapa mål och 

visioner. Författaren menar att målformulering är en betydelsefull faktor för ett 

framgångsrikt ledarskap. Därutöver framhåller författaren att svenska ledaren tycks vara 

duktiga på att ta hand, lyssna och bry sig om sina medarbetare. Avslutningsvis tar 

författaren upp att svenska ledare motiverar och inspirerar medarbetarna samt arbetar för 

att skapa gemensamma värderingar och lojalitet. 

  

3.2.3 IT-branschen  

Företagskulturen inom IT-branschen anses vara extra viktig (Davison och Martinsons, 

2003; Gallivan och Srite, 2005). IT-branschen är en bransch som ständigt förändras för 

att ligga i teknisk framkant. Eftersom IT-branschen är en av de branscherna med snabbast 

framfart kan företag inom IT-branschen vara konkurrenskraftiga. Dock präglas IT-

branschen av att ständigt leverera nya idéer och det gör att branschen hela tiden måste ha 

en kultur som består av kreativitet, nyrekryteringar och kompetensutveckling (Harrington 

och Guimaraes, 2005). Vidare belyser författarna att en snabb teknisk förändringstakt 

medför att ledningen hela tiden måste se över så att organisationskulturen fungerar.  

  

Flera författare (Garsten, 1994; Kunda, 2006; Schein, 2010) har påtalat att individualism 

är vanligt förekommande inom IT-branschen. Individer och medarbetare inom IT-

branschen kännetecknas enligt författarna av att ha en stark personlig individualism. 

Författarna belyser att individer inom IT-branschen oftast är karriärs inriktade och har en 

vilja att prestera samt är kreativa. Författarna belyser att detta ofta bidrar till att företaget 

blir framgångsrikt.   

  

Gemenskapen är också något som kännetecknas företagskulturen inom IT-branschen.  

Medarbetare inom IT-branschen är informella och öppna mot sina medarbetare, 

författarna menar att IT-branschen präglas av medarbetare som vill hjälpa varandra att 

producera för att företaget ska nå framgång (Kunda, 2006; Schein, 2010). Sandberg, 

Augustsson, Darin och Maguid (2005) påtalar också att kollegor är viktigast för att göra 

ett bra jobb.  

  

Garsten (1994) framhåller att delaktighet inom IT-branschen anses vara viktigt för att 

behålla och skapa nätverk och sociala relationer. Kunda (2006) beskriver att branschen 
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brukar använda sig av sociala aktiviteter både i mindre och större sammanhang. 

Gemenskapen och delaktigheten som bildas vid de sociala aktiviteterna ses som ett sätt 

att förstärka normen av den professionella yrkesrollen inom företaget. Garsten (1994) 

påtalar vidare att sådana aktiviteter medför ofta att kollegor kommunicerar med varandra 

och blir därmed mer trygga samt ökar känslan av tillhörighet inom organisationen.   

  

Schein (2010) belyser att resultatstyrning präglar IT-branschen eftersom företagskulturen 

innehåller flera kund- och marknadsorienterade värderingar. IT-branschen utgår ifrån 

kundens behov och därefter producerar de en produkt. Sandberg et al. (2005) belyser dock 

kritik mot detta och anser att det kan bli missförstånd mellan kund och IT-utvecklare. 

Avslutningsvis påtalar författarna att IT-branschen har anammat en lärandekultur där 

medarbetarna ständigt behöver kompetensutveckling eftersom utvecklingen går så snabbt 

fram.   

 

3.3 Ledarstilar 

Bruzelius och Skärvad (2000) menar att ledarskap kan tillämpas på flera olika sätt. 

Ledarstilar är benämningen på dessa olika ledarskapsmetoder. Nedan tas det upp olika 

ledarstilar och dess betydelse i olika sammanhang.    

3.3.1 Situationsanpassat ledarskap 

Alvesson och Sveningsson (2012) ifrågasätter om det bara finns en ledarstil som är 

framgångsrik i alla situationer. Författarna menar och nämner att, beroende på situation 

och omständigheter, finns det olika typer av ledarskap som är framgångsrika i olika 

situationer. Fortsättningsvis belyser författarna Hersey och Blanchards teori om 

situationsanpassat ledarskap. Enligt Bolman och Deal (2012) är Hersey och Blanchards 

teori välkänd och en grund i olika utbildningsprogram för ledare och chefer.   

  

Hersey, Blanchard och Johnson (2013) beskriver en god ledare som en doktor, då de 

menar att en ledare måste kunna flera saker precis som doktorn måste kunna 

diagnosticera, bota och vara flexibel. Fortsättningsvis beskrivs det att en ledare måste 

diagnosticera en grupps mognadsnivå för att sedan anpassa ledarskapet utefter det. 

Ledaren ska kunna hjälpa en grupp till rätt mognadsnivå dvs tills gruppen har rätt 

mognadsfas för arbetsuppgiften och därmed är självständiga och ansvarstagande vid 

genomförandet av arbetsuppgiften.   
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En ledare kan använda sig av fyra olika ledarstilar beroende på en grupps mognadsnivå. 

Instruerande, insäljande, deltagande och delegerande är de fyra olika ledarstilarna. Nedan 

belyses de olika stilarna och när de bör tillämpas (Hersey et al., 2013).  

 Instruerande 

Hersey et al. (2013) beskriver att den instruerande ledarstilen tillämpas när en grupp har 

en låg mognad. Ledarens roll blir då att styra och dirigera vem som ska göra vad, vad de 

ska göra, hur de ska göra och vart de ska göra det. I denna ledarstil gäller det för ledaren 

att ha en enkelriktad kommunikation och fatta egna beslut eftersom gruppen inte kan göra 

det själv än. Eftersom mognadsfasen är låg måste ledaren vara tydlig och successivt ge 

instruktioner så att gruppmedlemmarna får förståelse för arbetets förutsättningar och 

krav. 

 Insäljande  

Har gruppen kommit lite längre i mognadsfasen bör den insäljande ledarstilen tillämpas. 

Ledaren bör då istället mer inspirera och stötta gruppmedlemmarna i arbetet genom 

kontinuerlig kommunikation. Till skillnad mot instruerande handlar det i denna ledarstil 

om att stötta och skapa entusiasm. Det är viktigt att ledaren försöker föra en rak och tydlig 

dialog för att belysa arbetets betydelse. Ledaren uppgift är också att klargöra nivån på 

medlemmarnas förmåga, för att avgöra när de går in i nästa mognadsfas (Hersey et al., 

2013).  

 Deltagande  

Deltagande ledarstil passar en grupp med ännu högre mognadsnivå, denna ledarstil 

förespråkar en ledare som uppmuntrar och stärker gruppmedlemmarnas självförtroende 

samt kommunicerar med den vid eventuella problem eller frågor. Ledarens uppgift är att 

finnas där för att kunna diskutera, visa delaktighet, skapa en dialog och samarbete i syfte 

att gemensamt lösa problem. Gruppmedlemmarna är så pass mogna att de själva kan fatta 

beslut (Hersey et al., 2013).  

 Delegerande 

Till sist belyser Hersey et al. (2013) den sista ledarstilen som är delegerande, denna grupp 

befinner sig på den hösta mognadsnivån. Ledarens uppgift är att stötta och uppmana sin 

personal till att ta eget ansvar samt fatta egna beslut. En delegerande ledare bör lyssna, 

observera och ständigt förbättra kommunikationen mellan ledare och personal. Ledarens 

ansvar i den delegerande rollen är också att uppmuntra självständighet och risktagande. 

Det är viktigt att ledaren försöker se och undvika överarbete hos medarbetarna. 
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Dessa fyra ledarstilar inom situationsanpassat ledarskap som Hersey et al., (2013) belyser 

är en av de populära ledarskapsmodellerna (Avery och Ryan, 2001). Svedberg (2007) 

påpekar att modellen inriktar sig på ledarens handlingar och därmed anser den att ett 

dåligt arbetsresultat beror på att ledaren inte tillämpat rätt ledarstil. Fortsättningsvis 

beskriver författaren att andra faktorer som kan ha stor betydelse för situationen inte 

benämns utan fokuset ligger på ledarens handlingar. Även Yukl (2010) kritiserar 

modellen då han anser att det kan ses som en svårighet att bedöma de anställdas 

mognadsgrad då det kan påverkas av motivation, färdigheter, självförtroende och 

arbetsuppgiftens komplexitet och därmed växlar mognadsgraden beroende på situation. 

Trots kritiken är modellen populär och användbar eftersom den förespråkar flexibilitet 

och ett anpassbart ledarbeteende. Samma författare menar att det ligger en stor och viktig 

del i att behandla de anställda som individer och anpassa beteendet efter situationen. 

Modellen belyser viktiga byggstenar för en ledare såsom att denne bör uppmuntra de 

anställdas färdigheter och bygga upp deras självförtroende.  

 

3.3.2 Effektivt ledarskap 

Att finna vad som utgör ett effektivt ledarskap har länge eftersträvats (Thylefors 2007), 

men samtidigt påtalar många författare bland annat Yukl (2012) att ett effektivt ledarskap 

är svårt att definiera. Yukl (2012) har däremot med hjälp av tidigare forskning tagit fram 

tio ledarskapsfunktioner som kopplas med ett effektivt ledarskap.   

  

Effektiva ledare förstår, tolkar och beskriver enligt Yukl (2012) händelsers betydelse. 

Ledarna kan förespråka hot och se möjligheter genom att de hela tiden studerar sin 

omvärld. Eftersom samhället ständigt förändras och blir allt mer komplext blir även detta 

ett allt viktigare steg.  

 

En effektiv ledare skapar inga otydligheter kring mål, strategier och prioriteringar i en 

organisation. Effektiva ledare är noggranna med att alla förstår vad och hur det ska göras 

och på så sätt blir det avgörande för att uppgiften ska fullföljas på ett korrekt sätt (Yukl 

2012). Vidare benämner författaren att ett framgångsrikt resultat av en uppgift kräver 

engagemang, förtroende och samarbete. Effektiva ledare har enligt författaren en god 

förmåga att skapa dessa förutsättningar. De effektiva ledarna är duktiga på att stärka de 

anställdas entusiasm och engagemang för arbetet. De understödjer ett ömsesidigt 
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förtroende och på så sätt kan organisationen utvecklas tillsammans genom förståelse, 

mångfald och en konstruktiv hantering av konflikter. En effektiv ledare hanterar 

eventuella problem aktivt genom att denne är deltagande i problemlösning och 

beslutsfattande. Effektiva ledare strävar efter att deras medarbetare ska utveckla sina 

färdigheter för att i framtiden kunna ta på sig ledarrollen själva och fostra andra.  

 

En gemensam identitet och ett gemensamt lärande är en förutsättning för att en grupps 

eller organisation ska bli framgångsrik. Effektiva ledare är enligt Yukl (2012) delaktiga i 

att skapa, uppmuntra och stärka det. När hela gruppen eller organisationen varit med och 

skapat och byggt upp identiteten blir den unik och på så sätt kan problem lösas utefter 

identitet. 

  

Till sist benämner Yukl (2012) att rättvisa och moral är viktiga ledarskapsfunktioner för 

effektiva ledare. De bör också vara förebilder och genom det visa sitt moraliska handlande 

för att gynna social rättvisa. Ledaren visar då empati och medkänsla vilket bidrar till att 

de anställda blir mer engagerade och känner sig sedda. Avslutningsvis hävdar Yukl 

(2012) att en effektiv ledare bör skaffa nödvändiga resurser och stöd för att måna om den 

egna verksamheten.  

 

3.3.3 Autentiskt ledarskap 

Autentiskt ledarskap är en relativt ny omtalad ledarstil enligt Gardner, Cogliser, Davis 

och Dickens (2011). Yukl (2012) menar att det autentiska ledarskapet beskriver en 

idealisk ledare för organisationer. Backström Granberg, Wilhelmson, (2008) menar att ett 

autentiskt ledarskap bidrar till att ett företag blir framgångsrikt.   

 

Det finns olika definitioner på ett autentiskt ledarskap och en autentisk ledare, men enligt 

Walumba, Avolio, Gardner, Wernsing och Peterson, (2008) utgörs ett autentiskt 

ledarskap av positiva psykologiska kapaciteter och ett positivt etiskt klimat. Avolio, 

Gardner, Walumba, Luthans och May (2004) skriver att en autentisk ledare ofta har hög 

självkännedom, vet vad hen står och tror på samt hur hen ska agera. Ilies, Morgeson, och 

Nahrgang, (2005) framhåller att en autentisk ledare också är äkta, trovärdig och pålitlig. 

Författarna påtalar också att denna typ av ledare är duktig på att utveckla sina medarbetare 

genom att få dem till nytänk samt att stärka deras självförtroende. Vidare menar 
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författarna att det är centralt för en autentisk ledare att bygga upp deras styrkor och skapa 

en positiv företagskultur. Whitehead (2009) styrker det tidigare författare tagit upp men 

belyser även hur den autentiska ledaren är ödmjuk och ständigt arbetar för att förbättra 

organisationen. Vidare nämner författaren att den autentiska ledaren har en hög 

trovärdighet eftersom denne har en förmåga att åstadkomma organisatorisk framgång.  

 

Yukl (2012) anser att den autentiska ledaren är ärlig, rättvis och skapar goda 

förtroendefulla relationer med medarbetarna som bygger på en öppen och ärlig 

kommunikation. Författaren skriver vidare att dessa ledare inte tillämpar makt eller har 

statusbehov. Däremot anses det vara viktigt att det finns en överensstämmelse mellan ord, 

handling och värderingar.   

  

3.3.4 Transformativt ledarskap 

Burns (1978) är den första att belysa transaktionellt och transformativt ledarskap. Han 

beskriver ett transaktionellt ledarskap som ett utbyte av fördelar mellan ledare och följare,  

exempelvis kan tjänster som medarbetarna utför berikas i belöningar eller förmåner. På 

så sätt motiverar ledaren sina medarbetare och det är upp till medarbetarna hur hårt de 

vill arbeta för att uppnå belöningen eller förmånen. Yukl (2012) beskriver att ett 

transaktionellt ledarskap innebär att ledaren påverkar följarnas moraliska värderingar, 

detta görs i syfte att öka deras kunskap och förbättrar organisationen.   

 

Davidsson (2010) påpekar att transformativt ledarskap är en ledarstil där ledaren skapar 

sig ett team av medarbetare och samspelar med dem under större delen av arbetet. Ledaren 

agerar därmed utefter medarbetarnas behov och motiverar på så sätt dem i det dagliga 

arbetet. Rudd (2009) belyser också hur transformativt ledarskap handlar om ett samspel 

och relation mellan ledaren och dess medarbetare. Vidare framhåller Jackson och Parry 

(2011) att en framgångsrik ledare kan genomföra ett transformativt och transaktionellt 

ledarskap.  

 

Jackson och Parry (2011) framför att transformativt ledarskapssätt oftast anammas av 

kvinnliga ledare som strävar efter att inspirera och förmedla visioner. Enligt Jones och 

Rudd (2008) är transformativa chefer duktiga på att belysa och kommunicera ut en 

organisations mål och visioner till medarbetare. Det bidrar till att medarbetarna känner 
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sig delaktiga på väg mot organisationens mål. Författarna anser vidare att en framgångsrik 

ledare har en öppen kommunikation och belyser organisationens mål samt visioner så att 

alla medarbetare känner till dem. Vidare framhåller Svedin och Stafström (2008) att 

transformativt ledarskaps huvudfokus är medarbetarna och ses att det därför som ett 

demokratiskt ledarskap. 

  

Bass (1996) påtalar att transformativa ledare tycker om att agera coacher eller mentorer 

och fokusera på att utveckla och förbättra individers prestationer. För att detta ska vara 

möjligt bör ledaren kunna skapa ett företagsklimat som ger möjligheter till lärande. 

Ledaren måste också kunna identifiera individers olika behov och önskemål. Vidare anser 

författaren att den personliga kommunikation mellan ledare och medarbetare är en 

förutsättning för den transformativa ledaren. Dessutom är transformativa ledare duktiga 

på att stimulera sin personals kreativitet och skapa en god laganda. Avslutningsvis 

benämner författaren att ledaren vill utveckla människor men finns bakom och coachar 

när det behövs. Transformativa ledare inspirerar och motiverar sina medarbetar genom 

att de vågar skapa utmaningar och belyser mening med deras arbete. 

 

3.3.5 Auktoritärt och demokratiskt ledarskap   

Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) förklarar att det auktoritära ledarskapet innebär 

en ledare som har makt och kontroll genom att denne fattar alla beslut helt själv utan 

samråd med medarbetarna. En auktoritär ledare har svårt att släppa kontrollen och därmed 

lita på andra. Andersson (1994) menar att en demokratisk ledare liknar den auktoritära 

ledaren men vågar lita på andra i större utsträckning och därmed får medarbetarna mer 

uppgifter och förtroende. En demokratisk ledare är även öppen för förslag och lyssnar på 

medarbetarnas synpunkter och åsikter. Medarbetarna känner sig då delaktiga i 

organisationen . Lennéer-Axelsson och Thylefors (2005) beskriver en demokratisk chef 

som en självsäker, stark och trygg person som vet vad hen vill och driver samt förespråkar 

de gemensamma målen för organisationen. Demokratiskt ledarskap ses som den mest 

effektiva ledarstilen eftersom det låter medarbetarna styra det vardagliga arbetet själva 

och fatta beslut efter organisationens behov. En demokratisk ledare sprider trygghet och 

motivation. Även Andersson (1994) styrker att den demokratiska ledarstilen ses som den 

mest effektiva eftersom ledaren vågar delegera ut ansvar och uppgifter och alla 

medarbetare är därmed delaktiga och sköter sitt arbete utifrån egna medel.  
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3.3.6 Karismatiskt ledarskap  

Ett karismatiskt ledarskap utgörs av en ledare med stor auktoritet. En karismatisk ledare 

påverkar andra människors tankesätt, beslutsfattning och ideologi. Oftast är karismatiska 

ledare inspirerande och motiverar sina medarbetare. Medarbetarna har lätt att följa denna 

typ av ledare och är motiverade till att utföra sitt jobb. Eftersom karismatiska ledare 

utstrålar mycket karisma lyckas de implementera idéer och åsikter hos andra även om 

deras ideologier, åsikter, och tillvägagångssätt i sig kan vara ologiska och orimliga 

(Robhlin, Hansson, Marmgren, Karlsson och  Billing, 2003). Clegg Kronberger och Pitsis 

(2007) förklarar att karismatiska ledare har stort självförtroende, stark övertygelse och en 

argumentationsförmåga. Vidare nämner författarna Adolf Hitler som ett exempel då han 

lyckades genomföra sina extrema idéer och ideologier hos andra människor.  

 

3.3.7 Utvecklingsinriktat ledarskap 

Huzzard och Wenglén (2012) skriver att dagens samhälle är kunskapsorienterat. För att 

kunna bli en framgångsrik organisation idag bör den ha rätt kunskap och ständigt skaffa 

sig nya kunskaper. Södergren och Fredriksson (1998) förklarar att ledarskapet bär ett 

ansvar för att lära och leda. Ellström och Kock (2009) benämner begreppet 

utvecklingsinriktat ledarskap som en del av det viktiga ledarskapet idag. Författarna 

förklarar att det handlar om att stödja och skapa förutsättningar för medarbetarnas lärande. 

Utifrån det strävar organisationer efter att varje individ ska skapa sig en förmåga till 

självständig problemlösning.   

  

Ellström (2003) förklarar skillnaden mellan ett reproduktivt lärande och ett 

utvecklingsriktat lärande. Reproduktivt lärande innebär att en individ får kunskap genom 

att hantera olika uppgifter och situationer. Utvecklingsriktat lärande innebär att individen 

får vara med och kritiskt granska samt ifrågasätta metoder.  En individ blir aldrig fullärd 

men författaren anser att en individ bör kunna definiera problem och hantera dessa utifrån 

situationen. Det utvecklingsinriktade lärandet koncentrerar sig på vad och varför saker 

och ting sker. Vidare benämns det att en ledare bör utveckla och pröva nya arbetssätt, och 

inte vara rädd för att våga testa nya handlingsmönster. Till sist belyser författaren att en 

ledare bör uppmuntra sina medarbetare till nytänkande och nya arbetssätt, dock är det då 

viktigt att det finns en acceptans för misslyckanden. 
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3.3.8 Förändringsledarskap  

Yukl (2012) menar att omvärlden ständigt förändras och det är ledarens ansvar att se till 

att organisationen hänger med i förändringen. Alvesson och Sveningsson (2008) menar 

att i dagens samhälle gäller det för en organisation att kunna hänga med och anpassa sig 

efter utvecklingen. Vidare menar författarna att ledaren bör kunna hantera olika 

förändring såsom organisationsförändringar eller förändringar i organisationens omvärld.   

 

Sveningsson och Sörgärde (2012) skriver att organisationsförändring kan ske på olika 

sätt. Tsoukas och  Chia (2002) beskriver att en organisation ständigt bör förändras för att 

utvecklas och nå framgång. Weick och Quinn (1999) styrker att organisationer bör se 

förändring som en öppen och pågående process. Liknande tankar framhålls även av 

Lawrence, Dyck, Maitlis och Mauws (2006). Författarna belyser vidare att förändring 

kräver olika typer av ledare eftersom en förändring kan bestå av de olika faser som är 

påverkan, auktoritet, teknologi och kultur. Lawrence et al. (2006) framhåller att en ledare 

bör vara duktig på att påverka och övertyga för att sälja in sin idé om förändringen i 

organisationen. Auktoritet behövs för att driva igenom förändringen och hjälpa 

medarbetarna på vägen. Teknologi underlättar för att skapa rutiner och struktur. Kulturen 

ses som den viktigaste förändringen i en organisation för att de anställda ska arbeta 

effektivt och trivas tillsammans.  

 
3.3.9 Coaching   

Coaching kan ses som en egenskap eller stil enligt Eagly (2007). Coaching handlar om 

att hjälpa andra att uppnå sina mål, detta anses vara en ledares uppgift då denna ska se till 

att individen utvecklas samtidigt som företaget når sitt mål. Coachande kan ses som en 

stödjande process. Forslund (2009) konstaterar att begreppet coaching lyfts och blivit 

populärt under 2000-talet i olika studier och artiklar. En god coaching är ett hjälpmedel 

till att nå framgång och organisationens mål. Coaching kan ses som en vägledning för att 

hjälpa medarbetarna att uppnå sina och organisationens mål. Vidare anser Eagly (2007) 

att coaching är det nya sättet för gott och framgångsrikt ledarskap.  
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3.4 Sammanfattning och motiv till vald teoriram 

Motivet till ovan presenterade teoriram grundar sig i de byggstenar jag anser ligger bakom 

ett framgångsrikt ledarskap. En förståelse för kulturella skillnader och ledarskap i andra 

kulturer, ledaregenskaper samt ledarstilar, förmodar jag är nyckelfaktorer och byggstenar 

för ett gott och framgångsrikt ledarskap.  

  

Valet av teori i referensramen grundar sig också i att jag studerat organisation och 

ledarskap under min universitetsutbildning och då har varit i kontakt med alla dessa 

ledarskapsteorier innan. Dock var Herseys och Blanchards situationsanpassade 

ledarskapsmodell ny för mig men då många artiklar och böcker belyst och kritiserat den, 

valde jag att ta med den eftersom jag ansåg att den var konkret och verklighetstrogen. 

 

Inledningsvis i teorikapitlet valde jag att ge en definition av ledarskap för att skapa en 

förståelse för ämnet från början. Därefter valde jag att skapa underrubrikerna, detta för 

att förtydliga huvudrubrikerna, ledaregenskaper, kulturer och ledarstilar. 

 

Något som jag upplevde när jag sökte efter aktuell teori var att det fanns ett stort utbud 

av litterära källor. Därför anser jag att det var relativt lätt att finna relevant teori. Jag har 

försökt hitta både äldre och nyare teorier för att skapa en bredd och högre trovärdighet då 

flera författare benämnt samma teorier. Det var dock svårare att hitta teori om IT-

branschens företagskultur eftersom tidigare forskning fokuserat på IT och kultur var för 

sig och inte företagskulturerna i IT-branschen.  
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4 Empirisk och teoretisk analys  

I detta kapitel jämför jag kandidatuppsatsens teoriavsnitt med resultatet av den empiriska 

undersökningen. Nedan presenteras de respondenter som ligger till grund för empiri: 

 

 Adolfsson Per, VD och koncernchef på Avega group, Stockholm.  

 Ehnbåge Susanne, VD på NetOnNet i Borås 

 Fransson Ann-Marie, VD på IT och Telecom företagen, branschorganisation inom 

Almega, Stockholm.  

 Hemmi Ulla, VD på Opus Capita, Stockholm.  

 Kopelman Peter, Före detta VD på Microsoft, Stockholm.  

 Nilsson Lars-Erik, Före detta VD på Compaq, Stockholm.  

 

Alla mina respondenter är framgångsrika ledare inom IT-branschen och nedan kommer 

en kort presentation av dem:  

 

- Per Adolfsson har ett förflutet på HP och som VD på Microsoft och Bisnode i 

Sverige men jobbar numera som VD och koncernchef på Avega group, ett IT-

konsultföretag med ca 400 anställda. 

 

- Susanne Ehnbåge kommer från Siba där hon blev VD 2014. 2016 tog hon över 

VD rollen för NetOnNet och utsågs 2017 som årets ledare på den stora 

handelsgalan, Retail Awards i Stockholm.  

 

- Anne-Marie Fransson är förbundsdirektör för arbetsgivar- och 

branschorganisationen IT och Telekomföretagen, sedan 8 år.  2017 utsågs Anne-

Marie Fransson också till vice VD i Almega. Tidigare har hon haft olika ledande 

positioner inom IT-branschen, bland annat som VD, marknadschef och HR-chef. 

 

- Ulla Hemmi har jobbat i IT-branschen hela sitt liv bl.a. på Nokia/ICL, Tieto 

Enator, IBM och Aditro. Senaste VD jobbet var som Sverigechef på det finska 

outsourcingföretaget Opus Capita. År 2000 var Ulla med på Veckans affärers lista 

över de mäktigaste kvinnorna i Sverige. 
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- Peter Kopelman jobbar numera som styrelseproffs i olika typer av verksamhet, 

allt från Umeå universitet, Stockholms handelskammaren till Ragnsells. Tidigare 

har Peter varit VD för Cisco, Microsoft och Fujitsu i Sverige. Peter har en 

bakgrund från IBM. 

 

- Lars-Erik Nilsson har sin bakgrund hos Ericsson och ledde framgångsrikt Compaq 

som VD under 15 år. Han har också varit styrelseproffs och bl.a. suttit i Telias 

styrelse samt vunnit styrelseakademins utmärkelse ”Guldklubban” som bästa 

styrelseordförande för ett börsbolag 2011. Numera är Lars-Erik pensionerad.  

 

Den empiriska och teoriestisk analysen har jag valt att dela in i tre huvudkapitel som 

presenteras nedan:  

 

4.1 Ledaregenskaper handlar om vad ett framgångsrikt ledarskap är och vilka egenskaper 

en ledare bör applicera i sitt ledarskap för att bli framgångsrik. Vidare belyser detta kapitel 

hur motivation och kommunikation påverkar en framgångsrik ledare och organisationen 

i helhet.  

 

4.2 Kulturer lyfter fram vad en framgångsrik företagskultur är samt vad som präglar IT-

branschens företagskultur och slutligen hur företagskulturer skiljer sig mellan olika 

länder. 

 

4.3 Ledarstilar utgör ett avsnitt som beskriver vilka ledarstilar som är framgångsrika och 

hur respondenterna beskriver ett situationsanpassat och effektivt ledarskap.  
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4.1 Ledaregenskaper 

4.1.1 Framgångsrika ledare  

Ledarskap inom IT-branschen handlar enligt Nilsson om att:;”…leda som du själv lär” 

(Lars-Erik Nilsson, 2017-05-11). Nilsson belyser att en ledare måste leva som hen lär 

exempelvis om hen kräver hårt jobb av alla går det inte att komma sist och gå hem först 

varje dag. Han menar att det inte fungerar om ledaren vill skapa en energisk, ivrig och 

flitig organisation. Ehnbåge belyser att ledarskap handlar om att leda ett bolag framåt och 

få med sig medarbetarna i samma riktning, vilket bidrar till ett gott resultat. Ledarskap 

enligt Ehnbåge handlar också om att uppmärksamma och coacha individer till den målbild 

som företaget har. Yukl (2012) beskriver att ledarskap handlar om att en grupp 

tillsammans arbetar för det gemensamma målet.  

 

Adolfsson anser att ledarskap syftar till att få människor i en organisation att samverka 

mot den gemensamma målbilden så att företaget når ett framgångsrikt resultat. Han menar 

att ledaren bör peka ut en riktning och få organisationen att röra sig mot det målet, med 

respekt för att människor fungerar olika. Alvesson (2001) belyser att ledarskap är en slags 

process där ledaren bör påverka och styra medarbetarna i rätt riktning. Kopelman belyser 

ledarskap som en process att utveckla människor så de når ett uppsatt mål. Vidare påpekar 

han att en ledare bör få ett team att accelerera och leverera genom att samarbeta. Bolman 

och Deal (1997) klarlägger att ledarskap utgör en process som motiverar individer och får 

dem att sträva mot samma mål. 

 

Kopelman talar om att ledarskap handlar om att utveckla människor och få människor att 

använda sin fulla potential och nå till det gemensamma uppsatta målet som organisationen 

har. Ledaren bör vara en katalysator i den processen anser Kopelman. Även Yukl (2012) 

påpekar att ledarskap är en slags process där en ledare påverkar andra. Fransson förklarar 

att ledarskap handlar om olika dimensioner och menar att ledarskap är det man har med 

sig för att nå de mål som är satta. Hemmi förklarar precis som de andra att ledarskap 

handlar om att tillsammans med andra nå det gemensamma målet som organisationen har.  

Javidan et al., (2002) belyser att ledarskap är en förmåga att påverka, motivera och 

möjliggöra för andra så att de kan bidra för att uppfylla organisationens mål.  
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Nilsson påpekar att ett framgångsrikt ledarskap uppstår när en ledare skapat en 

teamkänsla, ett öppet klimat och ett förtroende mellan ledaren och dess medarbetare. Han 

påtalar att förtroende är en viktig del då det underlättar mycket, eftersom det ofta leder 

till bra resultat. Nilsson belyser att ledarskap utan förtroende kan skapa problem. 

Rolandsson och Oudhuis (2009) bekräftar att ledarskap handlar om förtroende. Även 

Dirks och Ferrin (2002) belyser vikten av förtroende och tillit i ett ledarskap. Vidare 

klarlägger Ehnbåge att ett framgångsrikt ledarskap består av att varje enskild individ 

måste veta vad som krävs av dem och på så sätt kan företaget tillsammans med 

medarbetarna nå ett mål. Bohlin (2006) anser att en ledare bör veta vilken vision hen har 

och sedan dela med sig av den bland medarbetarna så de kan arbeta gemensamt för att 

uppfylla målet.  

 

Adolfsson anser att ett framgångsrikt ledarskap är när organisationen når målet, 

individerna utvecklas samt att de är samspelta. Även Fransson belyser att ett 

framgångsrikt ledarskap är när man lyckas och företaget når målen så att omgivningen 

(kunder, ägare och alla intressenter runt en verksamhet) är med på tåget. Adolfsson 

påpekar att utvecklingen av individerna är en enorm viktig framgångsfaktor för ledaren. 

Vidare belyser Adolfsson att en bra chef inte alltid behöver vara en snäll chef. Är man 

bara snäll och försöker göra alla till lags kommer man inte komma någonstans. Adolfsson 

framhåller att en ledare måste utmana och få människor att testa nya saker, ibland kan det 

även handla om att bromsa individer. Med koppling till detta framhåller Adolfsson: 

 

”En bra chef är den chef som får dig själv att bli något du själv inte trodde att du kunde 

bli” (Per Adolfsson, 2017-05-15) 

 

Kopelman belyser att ett framgångsrikt ledarskap handlar om att uppnå företagets mål 

och resan på vägen handlar om att utvecklas själv som individ men även att företaget 

utvecklas. Ett framgångsrikt ledarskap för Hemmi är när ledaren tar hänsyn till situationen 

och individens mognad. En framgångsrik ledare tror också på individens förmåga och 

vågar utmana sig själv, organisationen och sina medarbetare för att skapa kreativitet. 

Ehnbåge beskriver att ledarskap är fantastiskt roligt men också väldigt svårt. Hon 

förklarar vidare att framgång nås när en ledare har en god kommunikation, intresse för 

människor samt en vilja att få andra att prestera bättre.  
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4.1.2 Egenskaper  

Nilsson belyser att en ledare bör föregå med ett gott exempel, vara ärlig och öppen och 

våga erkänna när hen har fel. En ledare måste kunna fatta beslut när det gäller att förstå 

verksamheten. Vidare belyser han att en ledare bör ha kontroll men inte för mycket, utan 

att ledaren vågar delegera ut ansvar till sin personal. Rubenwitz (2014) antyder att en 

ledare bör ha förtroende för sina anställda, att de sköter sitt och själva vågar släppa allt 

ansvar. Nilsson förklarar att en framgångsrik ledare måste våga se och ta sig an konflikter 

eller problem och inte;”…gömma skräpet under mattan” (Lars-Erik Nilsson, 2017-05-

11).  

 

Ehnbåge belyser att en ledare bör vara lyhörd och därmed intresserad av människor. 

Harris (2006) förklarar att ledarens jobb är att lyssna och ta del av medarbetarnas åsikter 

för att kunna utveckla organisationen. En ledare som är aktiv och lyssnar på medarbetarna 

får medarbetarna engagerade genom att de känner sig delaktiga. 

 

Ehnbåge beskriver vidare att en ledare bör vara trygg i sig själv för att sprida tryggheten 

bland sina medarbetare samt vara en god och tydlig kommunikatör eftersom ledarskap 

handlar om att få med andra människor. Rubenwitz (2014) menar ett en ledare bör ha god 

självinsikt och inre trygghet för att smitta av sig av de egenskaperna på medarbetarna. 

Fransson menar precis som Ehnbåge att en ledare bör ha en god kommunikationsförmåga 

och vara tydlig i sitt sätt att förmedla företagets mål så att alla förstår. Rubenwitz (2014) 

anser att en ledare bör kunna kommunicera med alla och ta till sig kommunikation från 

olika håll. Vidare anser Fransson att en ledare bör vara lyhörd och ha respekt för andra 

människor och deras kunskap samt vara ödmjuk.  

 

Kopelman anser att en ledare bör vara närvarande i det personliga mötet, vara öppen 

konkret och ha en god kommunikationsförmåga. Han klarlägger vidare att en ledare måste 

jobba med att utveckla sina medarbetare och dela sina drömmar och visioner med dem 

för att de ska känna en ”vi känsla”. Rubenwitz (2014) påtalar att en ledare bör ha en vilja 

och förmåga att utbilda och stödja sin personal. Adolfsson talar om att en ledare bör ha 

en stark intrigitet och då veta hur man själv fungerar. En ledare bör också ha en tydlig 

målinriktning och vet vart hen vill med verksamheten. Rubenwitz (2014) menar att en 

ledare bör ha prestationsmotivation och skapa en klar vision samt delmål så att 
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organisationen tillsammans kan nå framgång. Ledaren bör också ha en förmåga att plocka 

ur det bästa i varje individ och förstå hur hen arbetar. Hemmi anser att en ledare bör ha 

egenskaper som människokännedom, då hon menar att ledaren bör känna sig själv och 

sitt team. Hemmi förklarar vidare att en ledare måste ha en drivkraft och vilja för att få 

andra med sig. En coachande egenskap anser Hemmi är en fördel då hon menar att 

ledarskap nu för tiden handlar mycket om att coacha individer. Hemmi belyser också att 

det är viktigt att en ledare satsar på att kontinuerligt coacha och utmana sin personal och 

skapa olika drivkrafter så att de kan utvecklas. McGinnis (1985) menar att en ledare bör 

motivera sina medarbetare för att få en effektiv verksamhet. 

 

Ehnbåge förklarar att en ledare måste stå upp för det hen säger och lovar samt föregå med 

gott exempel för att vinna medarbetarnas förtroende och tillit. Ahltorp (2002) belyser att 

en ledare bör vara rakryggad och stå upp för sitt ord oavsett situation. Vidare belyser hon 

att medarbetarna bör behandlas som man själv vill bli behandlad, helt enkelt med sunt 

förnuft och respekt.  

 

Nilsson menar att en ledare omedvetet kan bli rädd för att en nyanställd medarbetare kan 

ta ledarens jobb på sikt och därför anställer ledaren inte dessa personer. Det är livsfarligt 

när en organisation har en tendens att anställa folk som är ”mindre” än ledaren så att 

ledaren inte själv utvecklas genom att nyanställda inte ifrågasätter och utmanar ledaren. 

Nilsson påpekar att det är mycket ineffektivt och att organisationen då har svårt att nå 

framgång. Nilsson säger att:  

 

”En framgångsrik ledare är duktig på att rekrytera folk, det ligger stor vikt i att anställa 

de största och bästa. Men de flesta chefer har en tendens till att anställa folk som är 

mindre än de själva (mentalt, intelligens, kompetens)” (Lars-Erik Nilsson, 2017-05-11) 

 

Hemmi anser att en ledare bör vara rak och tydlig med sina medarbetare. Samtidigt som 

hon förklarar att humor och lite spänning aldrig är fel för att engagera medarbetarna. 

Kopelman anser att ett ”Dream team” ska bestå av olika individer, han menar att en 

ledares uppdrag är att skapa och anställa ett team med mångfald. Rubenwitz (2014) 

antyder att en ledaregenskap bör vara en positiv människosyn. Kopelman klarlägger att 
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en ledare behöver ha en insikt om sig själv och därefter plocka individer med olika 

kompetenser för att uppnå mångfald.  

Adolfsson framhåller att ledare måste veta när en individ är redo att släppas och därmed 

våga göra det i rätt situation. Genom att ledaren har en tydlig plan och strategi anser 

Adolfsson att ledaren vinner tillit hos medarbetarna. Längs vägen vinns även tillit genom 

att medarbetarna känner att chefen vill medarbetarnas bästa. Bolman och Deal (1997) 

menar att ett gott ledarskap bidrar till tillit och skapar förtroende för ledaren.  

 

Adolfsson förklarar att en ledare bör behandla sina medarbetare med respekt och ta 

hänsyn till att alla är olika individer och därmed kunna tillämpa olika förhållningsätt. 

Ledaren bör anpassa sig beroende på var individen befinner sig i sin personutveckling 

menar Adolfsson. Det är viktigt att följa upp det som är bra och förstärka det samt lyfta 

upp saker som varit mindre bra påtalar Adolfsson. En ledare bör våga utmana sig själv 

tills företaget fungerar. Adolfsson fortsätter att nämna att en ledare bör försöka vara 

uppdaterad i verkligheten och veta vad som är aktuellt. Rubenwitz (2014) framhåller att 

en ledare bör ha god intelligens och kunskap om omvärlden. Samtidigt menar Adolfsson 

att man inte ska förändra bara för att förändra. Dock belyser han att det aldrig är fel att 

prova saker igen även om de testats tidigare eftersom det inte finns någon garanti att det 

är en dålig lösning, det kanske bara utfördes på fel sätt första gången.  

 

En ledare ska försöka vara så tillgänglig som möjligt framhåller Kopelman även om 

tidsluckan kan vara svår att hitta. Vidare belyser han att en ledare bör behandla alla med 

respekt och behandla andra som du själv vill bli behandlad. Att visa empati bidrar till att 

du som ledare skapar en tillit samtidigt som du måste skilja på din roll som ledare och 

privat person förklarar han. Kopelman påtalar vidare att en ledare bör skapa och delegera 

mål så att varje medarbetare känner eget ansvar. Kopelman påpekar: ”Alla kan bidra, 

men då måste ledaren bryta ner målsättningen så att det blir greppbart” (Peter 

Kopelman, 2017-05-11). Vidare menar han att ledarens roll är att bryta ner målen så att 

alla individer känner och förstå målen samt vet hur de ska bidra.  

 

Hemmi belyser att en ledare bör i största möjliga mån låta sina medarbetare vara delaktiga 

genom att bjuda in dem till en dialog och engagera dem. Zaman, Qureshi och Bhatti 

(2011) belyser vikten av samspelet mellan chef och medarbetare. Hon påpekar vidare att 
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det är viktigt att skapa en relation med medarbetarna för det bidrar till förtroende för båda 

partner. Hemmi belyser också att ledare bör ha intresse för individer och visa empati. 

Avslutningsvis framhåller Hemmi att en ledare bör visa att hen är mänsklig.  

 

4.1.3 Chefskap och Ledarskap  

Nilsson nämner att ledarskap är viktigare än chefskap och anser att en person bör bli 

utvald till chef tack vare sina goda ledaregenskaper. Ledare gör saker och ting gemensamt 

med sin personal medan en chef sätter mer sig själv i fokus, menar Ehnbåge. Adolfsson 

anser att man tillsätter en chef för att man vill ha en ledare. Adolfsson belyser också att 

en ledare är oftast en du själv väljer att följa, tillskillnad mot en chef. Vidare påpekar han 

att en individ kan vara ledare utan att vara chef samtidigt som en individ också kan vara 

chef utan att vara ledare. Dock menar Adolfsson att om organisationen har en chef som 

inte är ledare, skapar det problem.  

 

Fransson anser att det inte är någon större skillnad mellan chefskap och ledarskap utan 

belyser att hon jämställer de två begreppen. Dock menar hon på att många brukar tala om 

att ledare är man och chef blir man. Karlöf och Söderberg (1889) förklarar att chef är en 

formell position som vem som helst kan bli tilldelad. Hemmi belyser att chefskap mer 

utgör en titel och att ledarskap kan intas oavsett vad. Kopelman påpekar att en bra chef 

är oftast en bra ledare och därför har fått inta chefsrollen.  

 

Åkerman (2010) belyser att ett gott chefskap bidrar till att medarbetarna utvecklas och 

det gynnar i sin tur organisationen/gruppen eftersom det skapas en gemenskap. Chefskap 

och ledarskap kan ses som två olika dimensioner menar Kopelman. Alvesson (2001) 

påpekar att det i praktiken kan vara svårt att skilja på begreppen då de liknar varandra.  

 

4.1.4 Kommunikation och motivation  

 

Ekström (2002) belyser att kommunikation blivit allt mer centralt i vår vardag och 

arbetslivet. Fransson framhåller i detta sammanhang:  

 

”Den kommunikativa delen har fått mycket större betydelse idag än vad den hade för 30 

år sedan, då räckte det med att man skrev på ett papper företagets mål medan idag krävs 

helt andra kommunikativa insatser. (Anne-Marie Fransson, 2017-05-15)  
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Nilsson påpekar att förtroende skapas via god intern kommunikation som i sin tur medför 

tillit, han säger: ”Om du skapat en god kommunikation krävs lite information för att det 

ska fungera” (Lars-Erik Nilsson, 2017-05-11) Ekstam (2002) påpekar att god 

kommunikation är nyckeln till framgång. Ehnbåge förklarar att kommunikationen bör 

vara regelbunden och kan ske på olika sätt, via möten, intranet och individuella samtal. 

Dahlkwist (2007) menar att kommunikation kan ske muntlig, skriftlig eller kroppslig. 

Jacobsen och Thorsvik (2002) påtalar att det är viktigt att kommunikationen sker på ett 

effektivt sätt och därmed genom olika kanaler. Med koppling till detta framhåller 

Ehnbåge:  

 

”Kommunikation är någonting av det svåraste man håller på med, det är oerhört svårt 

att nå ut till alla då många medarbetare föredrar olika typer av kommunikationskanaler” 

(Susanne Ehnbåge, 2017-05-12).  

 

Adolfsson belyser att den interna kommunikationen bör varieras mellan olika 

kommunikationskanaler, eftersom dagens människor tar till sig information olika, 

exempelvis belyser Adolfsson att den kan ske via mejlform, videoinspelningar samt 

podcast. Informationen bör vara regelbunden så att folk vet att den kommer. Högström, 

Bark, Bernstrup, Heide, och Skoog (1999) framhåller att en ledare kan använda sig av 

olika kommunikationskanaler. Personliga möten anses vara en av de viktigaste kanalerna 

enligt författarna. Adolfsson påtalar vikten av att en ledare informerar tills hen själv 

tycker att det är uttjatat. Adolfsson förklarar att en medarbetarna kan behöva höra en sak, 

två till tre gånger för att ta till sig av budskapet.   

 

Nilsson menar att information och förtroende hänger intimt samman och förklarar vidare 

hur han under 2001 (när Compaq köptes upp av HP) regelbundet höll informationsmöten 

för alla anställda, oavsett om han hade viktig information att berätta eller om han inte 

hade något att berätta. Detta för att hela tiden föra en kommunikation med de anställda 

och undvika rykten och felaktig information vid fikabordet. Nilsson understryker vikten 

av att ha en regelbundenhet i kommunikationen och en återkommande struktur. 
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Nilsson fortsätter att belysa hur den regelbundna kommunikationen gör det möjligt för de 

anställda att se sin chef och kunna ställa frågor. Vidare belyser han det gamla uttrycket 

;”…open door policy” där han menar att chefen bör finnas tillgänglig för sina 

medarbetare från arbetsdagens början till slut. Nilsson framhåller att chefen bör synas och 

därför bör ta regelbundna rundor i korridorerna när hen har tid så medarbetarna har en 

chans att se och eventuellt fråga sin chef. Knapp och Hall (2006) menar att en ledare bör 

förmedla tolerans samt förtroende och på så sätt bidra till en öppen och effektiv atmosfär. 

 

Hur en ledare inspirerar och motiverar sina medarbetare, handlar enligt Ehnbåge om hur 

individen eller personen ifråga känner hur denne bidrar för att uppfylla gruppens eller 

avdelningens mål, såväl som företagets övergripande mål. Adolfsson belyser vikten av 

att ha tydliga och rimliga mål samt ha löpande avstämningar för att motivera 

medarbetarna. Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att en rak och tydlig kommunikation 

bidrar till att kompetensen utvecklas och stärks.  

 

Adolfsson beskriver att motivation för medarbetarna skapas genom en tydlighet i vart 

förtaget är på väg. Han belyser vidare att ledarskap som är nära medarbetarna är viktigt, 

det vill säga att ledaren ska kunna kliva in vid problem i vardagen och finnas tillhands. 

Om du som ledare syns och finns, får du engagemang och tillit från de anställda. Maltén 

(1998) menar att det finns olika typer av kommunikation som en medarbetare bör ta till 

sig av, såsom information, påverkan och bekräftelse. Adolfsson framhåller i detta 

sammanhang: 

 

”Det handlar om att se varje individ, det kan vara banala saker som att försöka lära sig 

de flestas namn och tilltala de med dem för att det känns bra för medarbetarna” (Per 

Adolfsson, 2017-05-15)  

 

Lewis (1997) beskriver att svenska ledare är duktiga på att tilltala varandra med namn. 

Fransson menar att en ledare måste tydligt kommunicera vart ett företaget ska och varför, 

för att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna. Isaacs (1999) belyser att 

kommunikation bör vara öppen för att alla ska veta vilka mål företaget har. Vidare påtalar 

Fransson att ledaren bör uttrycka målen så medarbetarna känner att de kan bidra på något 

sätt och vara stolta över det. Mål behöver inte alltid vara ekonomiska siffror menar 
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Fransson. Jacobsen och Thorsvik (2002) förklarar att målen bör vara tydligt formulerade 

och kommuniceras ut så att alla anställda vet vad som förväntas av dem. Även Ekstam 

(2002) belyser att målen bör vara tydligt formulerade och kommuniceras ut så alla 

medarbetare förstår.  

 

Kopelman anser en ledare bör bjuda på sig själv eftersom det oftast leder till att andra 

bjuder på sig själva. Fortsättningsvis anser Kopelman att en ledare skall försöka närvara 

i den enskilda kommunikationen med varje medarbetare även om det oftast blir en 

flervägskommunikation som exempelvis kan infinna sig när ledaren står på en scen. 

Enquist (1994) påtalar att kommunikation är ett samspel mellan två eller flera personer. 

Det är viktigt att försöka skapa indikationen att alla behövs i värdekedjan. Rubenwitz 

(2014) påtalar att en ledare bör vara medveten om medarbetarnas enorma betydelse för 

organisationen och att det är företagets viktigaste resurs. Kopelman påtalar även att enkla 

medel såsom att hälsa på alla är viktigt för att skapa en tillit. Oavsett om det är städaren 

eller en kollega som går förbi bör ledaren hälsa för att visa uppskattning  och att alla 

behövs i värdekedjan menar Kopelman.  

 

Den interna kommunikationen bör ske i olika kanaler som exempelvis möten, individuella 

samtal och intranätsidor påpekar Fransson. Det kan vara svårt om ett företag har många 

anställda men även då anser hon att kommunikationen bör vara så personlig som möjligt.  

Kommunikation handlar främst om att tydliggöra och förstå varandra menar Enquist 

(1994).  

 

Ekstam (2002) menar att den interna kommunikationen fått en stor roll, även Jacobsen 

och Thorsvik (2002) klarlägger att den interna kommunikationen är extremt viktig. Med 

koppling till detta framhåller Kopelman:  

 

”Det viktigaste en ledare kan göra är tre saker. Nummer ett är kommunicera, numer två 

är kommunicera och numer tre, vad är det, jo kommunicera. (Peter Kopelman, 2017-05-

11)  

 

Kopelman belyser att det finns olika typer av kommunikationssätt exempelvis kan 

kommunikationen ske genom olika kanaler. Kopelman berättar hur han använt sig av 
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”unplugged” och suttit bakom en videokamera för att spela in veckans info. Därefter har 

han skickat ut det till alla medarbetare. Knapp och Hall (2006) menar att kroppslig 

kommunikation är viktig framför allt på arbetsplatsen.  

 

Kopelman klarlägger att problemet med en stor organisation är att säkerställa att alla 

uppfattat och tagit del av kommunikationen. Kopelman påpekar att han använt sig av 

”opinion survey” dvs en opinionsmätning bland medarbetarna. Vidare påtalar han att en 

ledare bör ta allt som framkommer i en sådan undersökning på allvar och således dela 

upp vad varje avdelning bör ta med sig att arbeta med. Feedbacken är viktig om ett företag 

ska nå visionen och framgång menar Kopelman. Han förklarar vidare att en 

opinionsmätning är värdelös om ledaren eller ledningen inte gör någon återkoppling och 

uppföljning.  

 

Om det skapas problem eller konflikter i en företagskultur menar Nilsson att ledarens roll 

är att vara öppen, lyssna, medla och styra upp situationen. Konflikter och problem löses 

bäst med hjälp av kommunikation mellan inblandade parter. Isaacs (1999) förklarar att 

respekt och en tydlig samt rak kommunikation bidrar till att medarbetarna kan arbeta som 

ett team och konflikter undviks. Ehnbåge belyser att ledaren ibland kan behöva lägga sig 

i men det bästa är om inblandade parter löser det själva, dock menar Ehnbåge att det är 

bra för ledaren att veta om konflikterna, så denne kan ingripa om det behövs. Fransson 

belyser att konflikter och problem bör behandlas med detsamma. Även Adolfsson säger:  

 

”Som grundprincip behöver man få upp konflikter och problem på bordet, då de flesta 

problem och konflikter blir mindre när man pratar om dem” (Per Adolfsson, 2017-05-

15)  

 

Likaså Hemmi framhåller att ledaren bör ta tag i det direkt men menar vidare att det är 

viktigt att ledaren håller sig utanför konflikten och endast medlar mellan de inblandade 

parterna. Rubenwitz (2014) understryker att ledaren själv måste ha tålamod och en social 

mognad. Hemmi säger: 

 

”Stoppa inte huvudet i sanden, håll dig utanför och medla bara mellan de inblandade 

parterna, ta ingens parti” (Ulla Hemmi, 2017-05-16) 
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Ledarskap i motgång är helt klart tuffare och Fransson belyser hur enormt viktig 

kommunikationen är i de sammanhangen. Ledaren bör ha en förmåga att kommunicera 

varför det går dåligt, vad som ska göras och hur framtiden ska se ut. Fransson menar därpå 

att den kommunikativa förmågan är viktigare i motgång än medgång för en ledare. Även 

Hemmi belyser att kommunikationen är extra viktig när ett företag lider av en motgång. 

Isaacs (1999) förklarar att konflikter och problem kan uppstå om kommunikationen 

brister.  

 

Kopelman förklarar att all kommunikation bör skötas professionellt. Kopelman menar på 

att idag är det lätt att sända ut information men svårare att ta tillbaka den, därför anser 

han att ett budskap ska vara genomtänkt innan det når andra. Kopelman framhåller i detta 

sammanhang:  

 

”Det finns ingen ångerknapp när du sagt eller sänt ut information, därför bör du tänka 

två gånger innan du kommunicerar ett budskap” (Peter Kopelman, 2017-05-17) 

 

Även Fransson belyser dagens problematik med alla kommunikationskanaler. Fransson 

framhåller även att de externa kommunikationskanalerna (såsom Facebook, Twitter och 

instagram) är minst lika viktiga som de interna, eftersom det speglar en mer personlig 

touch av ledaren som medarbetarna får ta del av. Fransson menar att de externa kanalerna 

oftast inte är menade åt medarbetarna men är ändå lika viktiga att sköta för att bibehålla 

tilliten och förtroendet. Sammanfattningsvis avslutar Fransson med att förklara att all 

kommunikation är viktigare idag.  

 

4.2 Kultur 

4.2.1 Framgångsrik företagskultur 

Företagskulturen har förändrats från förr i tiden menar Nilsson, han berättar att idag är 

det vanligt att mycket arbete sker hemifrån och på så sätt kan det vara svårare att ta en 

runda i korridoren. Allt fler möten och kommunikation sker via exempelvis Skype och på 

så sätt tappas det personliga mötet. Nilsson påpekar åter igen att du som chef måste synas.  
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Adolfsson belyser att ledarskap förändras med tiden, på så sätt att förr var det vanligt med 

ett auktoritärt ledarskap där ledaren stod och pekade samt belyste vad och varför saker 

skulle göras. Idag däremot, anser Adolfsson att det gäller att locka fram människors inre 

förmåga och motivation för att företaget ska få ut en effekt av det. Adolfsson belyser att 

personalen och dess kultur har en stor vikt för företaget. Hemmi menar att idag arbetar 

företag också mer kreativt och medarbetare hjälps åt att komma fram till lösningar. 

Hofstedt (1991) belyser att människor består av känslor, tankar och handlingsmönster 

vilket utgör människans mentala program som styr en individs handlande. Därför menar 

författaren att alla individer agerar och reagerar på ett individuellt sätt. 

 

Kulturen och känslan i bolaget är oerhört viktigt för att medarbetarna ska trivas och 

motiveras till att göra ett gott arbete menar Ehnbåge. En framgångsrik företagskultur är 

när alla individer och medarbetare förstår kulturen och värdegrunden, att den 

genomsyrarar hela organisationen samt att värdegrunden stödjer bolagets långsiktiga mål. 

Alvesson och Sveningsson (2008) påtalar att kultur idag handlar i stora drag om normer 

och värderingar. Adolfsson belyser att en bra företagskultur bör följa och leva sina 

värderingar. Därför rekommenderar han att aldrig ha för många och krångliga värderingar 

eftersom organisationen dagligen bör följa och jobba med dem. Dessutom ska varenda 

medarbetare kunna komma ihåg dem och känna att de fungerar i praktiken. Adolfsson 

belyser vidare att en organisation bör förklara sina värderingar och hur de fungerar. Han 

säger: ”En bra företagskultur är där medarbetarna känner igen sig i värderingarna” (Per 

Adolfsson, 2017-05-15). Kopelman belyser vidare att en kultur där alla medarbetare får 

känna sig sedda kommer bli framgångsrik för att alla då utnyttjar sin fulla potential.   

 

Nilsson menar att dörren in till ledaren alltid bör vara öppen, ledaren bör var tillgänglig, 

synas, kommunicera med sin personal för att skapa en god företagskultur. Genom att 

ledaren kommunicerar med sin personal bidrar det till att de vet vad som förväntas av 

dem. Karlöf och Söderberg (1989) menar att en ledare bör se sina medarbetare som en 

oerhörd viktig resurs. Nilsson påpekar: ”Stå inte och titta upp i hissen och studera när du 

är på våning fem utan hälsa och se din personal i ögonen” (Lars-Erik Nilsson, 2017-05-

11). Vidare belyser Nilsson att det finns ledare som bygger upp en företagskultur där 

medarbetarna inte trivs. Chefen hugger då ner som en huggorm när medarbetarna gör fel 

eller inte vet vad de skall göra. Det bidrar till att ingen egentligen vet vad chefen vill och 
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medarbetarna blir osäkra. Det i sin tur leder till att medarbetarna försöker göra det dom 

tror chefen vill och inte vad de kanske anser är bäst för företaget.  

 

Adolfsson påtalar att företagskulturen är viktig och anser att det finns ett samband mellan 

kulturen och hur företaget går då det är lättare att ha en positiv kultur i ett bolag som går 

bra. Philipson (2004) ser ett tydligt samband mellan en god företagskultur och framgång.  

Adolfsson förklarar att ett ”skräckscenario” är om alla medarbetarna har ångest över att 

gå till arbetet, då kan aldrig företaget nå framgång i långa loppet förklarar Adolfsson.  

 

En bra företagskultur enligt Fransson är när medarbetarna känner att de är på en resa, att 

de utvecklas och medarbetarna känner sig delaktiga i det. Alvesson (2001) betonar att 

framgångsrika ledare bygger upp en företagskultur där medarbetarna trivs och utvecklas. 

En framgångsrik ledare har empati för sina medarbetare och respekterar de anställdas 

kompetens. Fransson förklarar att det kan vara svårt att ändra en företagskultur eftersom 

den ofta är så inarbetad, och menar att ifall den ska ändras bör det vara ett långsiktigt 

projekt.   

 

Kopelman menar att ett företag måste ha en värderingsgrund som är gemensam och inte 

är förhandlingsbar. Schein (1985) påtalar att organisationskultur bygger på något som 

företaget skapat gemensamt. Kopelman menar att företaget också måste leva 

värderingarna och vara stenhård om någon bryter mot de. Kopelman förklarar vidare att 

en bra företagskultur använder sig av värderingsprinciper och tillämpar dem i 

verkligheten. Det bör inte vara för många och de flesta bör vara tidlösa. Kopelman påtalar 

att ”story telling” kan hjälpa en ledare att förmedla ett budskap. Kopelman framhåller i 

detta resonemang:  

 

”Du ska kunna väcka alla medarbetare på natten och ställa frågan vad är våra 

värderingsprinciper? Och då ska alla kunna svara utan att tänka efter” (Peter Kopelman 

2017-05-11)  

 

Hemmi menar att en bra företagskultur präglas av en drivkraft och tron på sig själva. 

Hemmi nämner vidare att ett företag med en stark företagskultur ger inte upp utan kämpar 

tillsammans för att finna lösningar. På så sätt skapas en lärande kultur. Karlöf och 
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Söderberg (1989) beskriver att människor mår och trivs bättre i företag där de får 

möjlighet att utvecklas och få ny kunskap. Hemmi påtalar: 

 

”Företaget bör vara måna om sina kunder och förstå att det är dom som betalar 

månadslönen.” (Ulla Hemmi, 2017-05-16)  

 

Hemmi benämner precis som de andra att företaget måste leva sina värderingar om det 

ska skapas en god kultur i företaget. Hemmi menar att företaget ständigt bör arbeta med 

kulturen och göra den levande eftersom vi hela tiden lever i en internationell värld där 

saker och ting förändras. Hatch (2002) menar att en företagskultur påverkas av både 

externa och interna faktorer.  

 

4.2.2 Olika länders företagskultur  

Nilsson menar att olika länder har olika kulturer och därmed måste organisationer anpassa 

sig efter landets affärskultur. Bang (1994) skriver att företagskulturen styrs av vilket land 

företaget ligger i eller kommer ifrån. Nilsson benämner att vissa företagskulturer från 

exempelvis USA kanske inte alls går hem eller passar i Sverige. Nilsson påpekar:  

 

”Om du ska ha en effektiv verksamhet måste du lokalanpassa dig till ditt lands 

affärskultur på ett lämpligt sätt.” (Lars-Erik Nilsson, 2017-05-11).  

 

Ehnbåge påpekar också att det finns en väsentlig skillnad mellan ledarskap och kultur i 

olika länder. Lewis (1997) menar att ett beslutsfattande i ett företag med en svensk 

företagskultur ofta tar längre tid eftersom svenska ledare använder sig av ett kollektivt 

beslutsfattande. Hemmi belyser att det skiljer sig åt i ledarskapet mellan olika kulturer. 

Cullen (1999) förklarar att en ledare kan bemöta sina medarbetare olika utifrån vilken 

nationella kulturen de kommer ifrån.  

 

Även Adolfsson förklarar att: ”Det finns grundläggande skillnader mellan olika länders 

företagskultur” (Per Adolfsson, 2017-05-15). Adolfsson påtalar att Sverige har ett ganska 

demokratiskt ledarskap medan andra länder har ett mer hierarktiskt ledarskap. Lewis 

(1997) förklarar att svenska företag karakteriseras av demokrati. Fortsättningsvis belyser 
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Adolfsson att människor reser mycket och arbetar internationellt vilket gör att ledarna är 

mer vana vid olika kulturer idag. Adolfsson framhåller i detta sammanhang: 

 

” I Sverige är vi skolade genom grupparbeten sedan vi var små, vi gillar att komma fram 

till gemensamma lösningar, medan i andra länder är det vanligare att ledaren pekar ut 

riktningen.” (Per Adolfsson, 2017-05-15).  

 

Fransson anser att företagskulturen i Sverige anses vara mer konsensus baserad medan 

exempelvis den amerikanska företagskulturen använder sig mer av hierarkiska beslut, det 

vill säga att ledarna har positioner och därför bör medarbetarna göra som ledarna säger. 

Lewis (1997) beskriver att svenska ledare inte vill inta någon maktnivå utan istället vara 

tillgängliga för sin personal i största möjliga mån. Fransson anser att den svenska 

företagskulturen är mer lyhörd. Lewis (1997) menar att svenska ledare också är duktiga 

på att kommunicera med sina medarbetare. Tollgerdt-Andersson (1996) anser att de 

svenska ledarna tycks vara duktiga på att ta hand om, lyssna och bry sig om sina 

medarbetare.  

 

Den svenska företagskulturen anser Kopelman är väldigt öppen och inte lika hierarkisk 

som många andra länders företagskultur. Mårtenson (1998) framhåller att svenska ledare 

ofta umgås med sina medarbetare. Kopelman säger att:  

 

”Framgångsrika företag måste idag tänka multikulturellt och multietniskt” (Peter 

Kopelman 2017-05-11).  

 

Fortsättningsvis belyser Kopelman att ledare som arbetar på internationella bolag måste 

lära sig kulturskillnader och respektera dem. Som ledare måste du fundera på om 

företagets värdegrunder innebär olika saker, i Sverige jämfört med exempelvis Japan, om 

du har många olika medarbetare med olika kulturella bakgrunder. Dock menar Kopelman 

att företaget bör sätta gränser och inte exempelvis tolerera könsdiskriminering även om 

en annan kultur anammar det. Hemmi har arbetat i många utländska företag och beskriver 

att den amerikanska och tyska kulturen handlar mycket om siffror och resultat. Hemmi 

benämner vidare att den svenska kulturen ser mer på varje individ och inte bara på resultat 

även om det är viktigt.  
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4.2.3 IT-branschens företagskultur  

Nilsson belyser att det unika med IT-branschen är den snabba framfarten, han menar att 

i andra branscher kan det ta 20 år innan en förändring sker. Nilsson påpekar: ”IT-

branschen rör sig oändligt snabbt framåt, det som var bra för två år sedan kan vara helt 

fel idag” (Lars-Erik Nilsson, 2017-05-11). Harrington och Guimaraes (2005) menar att 

IT-branschen ständigt förändras och har en snabb framfart.  

 

Inom IT-branschen är det viktigt med en företagskultur som är öppen och förstår sig på 

förändringsbenägenheten. Nilsson menar att organisationen bör hela tiden ifrågasätta sitt 

arbetssätt oavsett om organisationen går bra eller dåligt. Vidare menar Nilsson att det är 

viktigt att även ifrågasätta när företaget går bra så man finner orsakerna till det och även 

titta på om det finns något som går att göra ännu bättre. Flera författare (Garsten, 1994; 

Kunda, 2006; Schein, 2010) har påtalat att individer och medarbetare inom IT-branschen 

kännetecknas av en stark personlig individualism.  

 

Även Adolfsson belyser att IT-branschen går fort och präglas av trender. Adolfsson 

framhäver vidare att det sker förändringar i andra branscher också, men exempelvis 

vårdbranschen har inte samma hastighet och framfart som IT-branschen. IT-branschen 

präglas av välutbildade, engagerade människor som har sökt sig dit genom en urvals 

process. Flera författare (Garsten, 1994; Kunda, 2006; Schein, 2010) belyser att individer 

inom IT-branschen oftast är karriärsinriktade och har en vilja att prestera samt är kreativa. 

Adolfsson menar vidare att IT-branschen fortfarande består av mestadels män även om 

det också sakta håller på att förändras. Den förändringen kan i sin tur påverka branschen 

menar han.  

 

Ehnbåge menar att IT-branschen och i hennes fall hemelelektronikbranschen har varit 

utsatta för en stor förändringsresa de senaste åren. Vidare belyser hon att hemelektroniken 

har kommit längst när det gäller digitaliseringen inom detaljhandeln, minst 30 % köps 

online. Fortsättningsvis belyser hon att det har varit en stor förändring som varit extremt 

påfrestande för hela branschen eftersom konkurrensen och marginalen online är lägre. 

Detta har i sin tur medfört att de fysiska butikerna har fått lägre omsättning och har haft 

svårt att klara av sin överlevnad. Ehnbåge menar att andra branscher exempelvis möbel 

och livshandel endast har några få procentenheter som säljs digitalt i nuläget, däremot 
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tror hon att dessa branscher kommer få genomgå samma förändring så småningom. 

Avslutningsvis betonar Ehnbåge att omsättningshastigheten av varor är hög inom IT-

branschen. Fransson belyser att ledare inom IT-branschen är vana att ta snabba beslut och 

säger:  

 

”Jag tror att IT-branschen legat före många andra sektorer ledarskapsmässigt, i alla år 

eftersom branschen har så många högutbildade människor” (Anne-Marie Fransson, 

2017-05-15)  

 

Hemmi påtalar att olika branscher har olika kulturer och IT-branschen för henne handlar 

om mycket fart och fläkt. Harrington och Guimaraes (2005) skriver att IT-branschen är 

en bransch som hela tiden måste ha en kultur som består av kreativitet, nyrekryteringar 

och kompetensutveckling.  

 

Nilsson menar att en ledare måste träffa kunder. Nilsson fortsätter att beskriva hur viktigt 

det är att ha en regelbunden kommunikation med kunder för att kunna ta emot såväl 

positiv som negativ kritik. Företaget får inte tappa markkontakten och då menar han att 

informationen inte ska gå igenom flera led eftersom den då blir filtrerad och försvinner 

längs vägen. Genom att ledaren själv träffar kunder går kommunikationen direkt till hen 

och på så sätt är ledaren själv uppdaterad vad som händer ute på marknaden. Ledaren får 

”Hands on-erfarenhet”. Garsten (1994) framhåller att delaktighet inom IT-branschen 

anses vara viktigt för att behålla och skapa nätverk och sociala relationer. Kunda (2006) 

beskriver att branschen brukar använda sig av sociala aktiviteter både i mindre och större 

sammanhang. 

 

Ledare inom IT-branschen är vana vid ett högt tempo anser Fransson. Tidigare var det 

väldigt teknikfokuserat men de senaste åren har det istället blivit extremt kund fokuserat.  

Fransson belyser vidare att IT-branschen i början var lite stolta och malliga över sin 

häftiga teknik och talade ett språk som kunderna inte alltid förstod men idag har det 

ändrats och är mycket mer kundfokuserat. Schein (2010) belyser att resultatstyrning 

präglar IT-branschen eftersom företagskulturen innehåller flera kund- och 

marknadsorienterade värderingar. IT-branschen utgår ifrån kundens behov och därefter 

producerar de en produkt. Avslutningsvis påtalar Kopelman:  
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”Allting som kan digitaliseras kommer att digitaliseras” (Peter Kopelman 2017-05-11) 

 

4.3 Ledarstilar   

4.3.1 Framgångsrik ledarstil  

Nilsson berättar att hans sätt att bli en framgångsrik ledare har varit igenom att köra den 

öppna och ärliga stilen. Yukl (2012) anser att den autentiska ledaren är ärlig och rättvis 

och skapar därmed goda förtroendefulla relationer med medarbetarna som bygger bland 

annat på en öppen och ärlig kommunikation. Nilsson nämner vidare att han gillar struktur 

samt ordning och reda, han säger:;”…kanske ligger det något i att jag på Compaq blev 

kallad för dubbel check Nilsson” (Lars-Erik Nilsson, 2017-05-11).  

 

Ehnbåge belyser att hon själv försöker vara en ledare 80–90 % av sin tid och därmed låta 

medarbetarna ta ansvar och beslut, men ibland krävs det att hon som chef och ledare måste 

rycka in och ta besluten eftersom det är ledarens formella ansvar. Hon belyser dock att 

hennes målbild är att lösa och ta beslut gemensamt. Rudd (2009) belyser också hur 

transformativt ledarskap handlar om ett samspel och relation mellan ledaren och dess 

medarbetare.  

 

Ehnbåge menar att individanpassat ledarskap är viktigt om alla medarbetare ska uppfylla 

företagets mål. Ehnbåge påpekar vikten av individuella samtal och att kommunikationen 

bör ske löpande och inte en gång per år. Adolfsson beskriver att en ledare måste lyfta 

blicken och titta framåt för att säkra att organisationen kan uppnå målen. Södergren och 

Fredriksson (1998) förklarar att ledarskapet bär ett ansvar för att lära och leda. Vision är 

en slags målbild och Adolfsson menar att det är bra att ha en affärsplan på ca tre år som 

långsiktigt tar en till målet. Dock belyser han att företag i kris behöver korta och konkreta 

mål för att komma ur tillståndet. Adolfsson förklarar också att en ledare bör kunna 

behärska olika ledarstilar beroende på situation. Han föredrar dock den coachande 

ledarstilen då ledaren kan hjälpa medarbetaren själv att hitta rätt svar istället för att hitta 

rätt svar åt dem.  

 

Vidare förklarar Fransson att den coachande ledarstilen handlar om att lyssna, uppmuntra 

och ge tydliga förutsättningar, såsom individuella mål. Enligt Jones och Rudd (2008) är 
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transformativa chefer duktiga på att belysa och kommunicera ut organisationens mål och 

visioner till medarbetare. Fransson belyser vidare att alla medarbetare bör känna att de är 

på en resa och utvecklas kontinuerligt. Hon säger: 

 

”Oftast handlar det om att få medarbetare att våga göra saker och erkänna för sig själv 

vad man vill, exempelvis; jag skulle vilja ha den positionen om några år eller bli bättre 

på det här området” (Anne-Marie Fransson, 2017-05-15) 

 

Coachande ledarstil innebär att medarbetarna får stöttning och hjälp och ledarens roll är 

att få medarbetarna att känna sig trygga menar Fransson. Forslund (2009) konstaterar att 

en god coaching är ett hjälpmedel till att nå framgång och organisationens mål. Coaching 

kan ses som en vägledning för att hjälpa medarbetarna att uppnå sina och organisationens 

mål. Kopelman beskriver sin egna ledarstil som öppen, nyfiken, engagerad och som vill 

plocka fram all potential ur sina medarbetare. Han påtalar:  

 

”Det krävs så oerhört mycket mer av en ledare idag än vad det gjorde för 10–15 år 

sedan” (Peter Kopelman 2017-05-11) 

 

Hemmi förespråkar och använder sig mest av den coachande ledarstilen idag med en 

touch av den demokratiska ledarstilen. Hemmi menar att det är vanligare idag att en ledare 

ser sig själv som en i gruppen. Teamet är enormt betydelsefullt för att organisationen ska 

nå framgång, belyser Hemmi. Bass (1996) påtalar att transformativa ledare tycker om att 

agera coacher eller mentorer och fokusera på att utveckla och förbättra individers 

prestationer 

 

4.3.2 Effektivt ledarskap  

Nilsson belyser att ett effektivt ledarskap ofta sker när organisationen är platt och inte 

djup. Skillnaden mellan dessa två beskriver Nilsson, är att i den djupa organisationen ska 

beslut och kommunikation gå igenom flera led medan i den platta organisationen läggs 

allt på bordet, alla får ta del av det och därefter tas beslut. Nilsson menar att platta 

organisationer är relativt vanligt inom IT-branschen. Ett effektivt ledarskap är när ledaren 

vet vart företaget är på väg, avslutar Nilsson. 
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Ett gott ledarskap blir oftast enligt Adolfsson ett effektivt ledarskap. Adolfsson påtalar 

vidare att ett effektivt ledarskap bygger på att utveckla individerna och nå företagsmålen. 

Detta görs genom tydliga instruktioner och kommunikation med medarbetarna, menar 

Adolfsson. Yukl (2012) menar att en effektiv ledare skapar inga otydligheter kring mål, 

strategier och prioriteringar.  

 

Fransson menar att ett effektivt ledarskap utgörs av en tydlig kommunikation och 

distinkta mål. Om alla vet vad som ska göras och känner motivation blir organisationen 

effektiv framhåller Fransson. Effektiva ledare är enligt Yukl (2012) delaktiga i att skapa, 

uppmuntra och stärka en gemensam identitet och ett gemensamt lärande. 

 

Kopelman klarlägger att om ett fel upptäcks i tidigt stadium är det ofta relativt lättare att 

åtgärda än om exempelvis felet upptäcks efter att en miljon datorer producerats. Vidare 

menar Kopelman att en effektiv organisation och ledarstil upptäcker fel i tid och ser hot.  

Yukl (2012) menar att de effektiva ledarna kan förespråka hot och se möjligheter genom 

att de hela tiden studerar sin omvärld. Kopelman menar att det därför är viktigt att varje 

enskild individ tar sitt ansvar och rapporterar vid ett fel eller om de ser en 

förbättringspotential. Om varje individ förstår innebörden i att rapportera och agera 

skapar det en effektiv organisation.   

 

Att leva sitt ledarskap och vara närvarande är av stor vikt om ledaren vill skapa en effektiv 

organisation menar Hemmi. Hon belyser att en distinkt kommunikation samt en 

coachande ledarstil, där ledaren förespråkar att dra med sig folk, skapar en effektiv 

organisation. Ledaren bör så klart försöka undvika problem och konflikter och i största 

möjliga mån agera på rätt sätt utifrån situationen. Yukl (2012) förklarar att en effektiv 

ledare har en god förmåga att skapa engagemang, förtroende och samarbete men även 

utveckla förståelse, mångfald och en konstruktiv hantering av konflikter.  

 

4.3.3 Situationsanpassat ledarskap  

Ehnbåge belyser att ledarskap idag handlar mycket om att anpassa ledarstilen efter 

individen och situationen. Med koppling till detta framhåller Ehnbåge att: ”Nya individer 

som kommer in på arbetsmarknaden behöver en annan typ av ledarskap en vad man hade 

för 10–15 år sedan” (Susanne Ehnbåge, 2017-05-12). Fortsättningsvis belyser Ehnbåge 
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att situationsanpassat ledarskap handlar om att ledarskapet anpassas efter hur mogen 

individen är. Hon påpekar att ledaren då anpassar sig efter hur trygga medarbetarna är 

samt vilken situation de befinner sig i. Hersey, Blanchard och Johnson (2013) skriver att 

en ledare måste diagnosticera en grupps mognadsnivå för att sedan anpassa ledarskapet 

utefter det. Ehnbåge förklarar: 

 

”Jag har varit med om medarbetare som inte mått så bra och då behöver de mer fokus 

än en medarbetar som står med båda fötterna på jorden” (Susanne Ehnbåge, 2017-05-

12) 

 

Alvesson och Sveningsson (2012) nämner att det, beroende på situation och 

omständigheter finns olika typer av ledarskap som är framgångsrika i olika situationer. 

Adolfsson påpekar i detta sammanhang: 

 

;”…det är jätteviktigt att kunna förändra sitt ledarskap beroende på situation och 

individ” (Per Adolfsson, 2017-05-15). 

 

Ehnbåge menar att det är tuffare att leda ett företag i motgång eftersom det krävs mer 

energi. Utmaningar sätter ledarskapet på prov då ledaren ska säkerställa företagets 

överlevnad samtidigt som du ska se till att individerna mår bra under resan, vilket oftast 

är väldigt tufft för ledaren. Ehnbåge menar att det är mycket lättare att leda ett företag 

som är på topp än ett företag i motgång. Adolfsson belyser att det är viktigt att en ledare 

kan tänka framåt och förstår att motgången kommer försvinna om man gör rätt saker. Han 

påpekar också att i motgång ställs ledaren för mycket kortare och tuffare beslut, medan 

medgång handlar mer om att stötta samt peppa. Fortsättningsvis är det viktigt att bygga 

en förståelse kring varför saker och ting händer i motgång framhåller Adolfsson. 

Kopelman påpekar: 

 

”Fira framgångar och ta till sig motgångar” (Peter Kopelman, 2017-05-11)  

 

Nilsson framhåller att ledarskap i medgång är roligt medan ledarskap i motgång är tuffare. 

Även Hemmi menar på att det är lättare med medgång än motgång. Nilsson beskriver att 

en ledare i motgång måste ställa upp och vara ett bra föredöme, ledaren bör ta sitt ansvar 
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och kan därmed inte exempelvis ta 6 veckors semester och lämna över ansvaret på de 

anställda när företaget är i kris. Nilsson menar också att ledarstilen bör ändras beroende 

på vilken situation organisationen befinner sig i.  

 

En ledare måste kunna anpassa ledarskap efter olika situationer, samtidigt som Fransson 

belyser att en ledare är den man är och varje ledare har en grundstil som kan utvecklas. 

Det bygger också på erfarenhet att klara av olika situationer, menar Fransson. Hersey, 

Blanchard och Johnson (2013) beskriver en god ledare som en doktor, då de menar att en 

ledare måste kunna flera saker, precis som doktorn måste kunna diagnosticera, bota och 

vara flexibel.  

 

Hemmi menar att en ledare bör kunna peka med hela handen om det behövs eller gå 

tillbaka till den coachande rollen om individen är mer mogen för den. Hon förklarar vidare 

att en ledare måste känna sitt team för att veta vad som fungerar bäst för dem. Det är 

viktigt att tala om varför saker och ting sker menar Hemmi och belyser också att en ledare 

lär sig av erfarenhet. Ny unga individer bör få ta del av exempel och få saker och ting 

förklarade för sig på ett tydligt sätt.   
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5 Slutsats  
I detta kapitel redogörs det för de tendenser och mönster som identifierats. Det 

avslutande kapitlet syftar också i att redogöra svaret på forskningsfrågan och syftet.  

 

Studiens syfte har varit att få en djupare förståelse för vad som karakteriserar en skicklig 

ledare. Vidare syftade studien i att analysera hur ledaregenskaper, kulturer och 

ledarstilar bidrar till ett lyckat ledarskap. Studiens forskningsfråga har varit följande:  

 

Vad präglar en framgångsrik ledare i handelssektorn inom IT-branschen.  

 

5.1 Tendenser och mönster  

Under studiens gång har det framkommit en del tendenser och mönster både från teorin 

och empirin. Eftersom denna studie tillämpat en kvalitativ metod med intervjuer så kan 

inga generella slutsatser dras. Istället kommer de tendenser och mönster som identifierats 

att presenteras:   

 

- Kommunikationens avgörande roll  

Jag har kunnat urskilja att kommunikation i en organisation är nödvändigt, vidare 

framträder det att en framgångsrik ledare bör ha en god kommunikationsförmåga. Jag kan 

konstatera att kommunikationen bör ske via olika kanaler och vara regelbunden. Det finns 

ett mönster som säger att hur bra ett företags ledare lyckas kommunicera med sina 

medarbetare och kunder, tenderar att avgöra hur framgångsrik en organisation blir. På 

samma sätt framkommer det att hur framgångsrik en ledare blir påverkas av hur duktig 

ledaren är som kommunikatör.  

 

- Mål och visioner  

Engagemang hos medarbetare genom ett coachande ledarskap mot företagets mål och 

vision är en viktig del av ett framgångsrikt ledarskap. Jag har kunnat urskilja att en ledare 

bör vara resultatinriktad men av denna studie framkommer det att andra komponenter 

bidrar lika mycket eller mer till ett bra resultat. Något som framträder är att en ledare bör 

ha tydliga mål och visioner och sedan implementera dessa hos medarbetarna och i 

företagskulturen. 
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- Företagskulturens betydelse 

En tendens som jag identifierat är betydelsen av företagskulturen för att organisationen 

ska bli framgångsrik. Det är en ledares uppgift att skapa engagemang, en god 

kommunikation och delaktighet bland medarbetarna. Ett gott ledarskap bidrar till en bra 

företagskultur. Det är lättare att vara en ledare i medgång än i motgång. 

 

- Multikulturellt och multietniskt 

Något som jag kunnat urskilja är att företag och ledare bör kunna tänka och leva 

multikulturellt och multietniskt för att nå framgång. Detta ses som en betydelsefull 

funktion om ett företag vill vara transnationellt. Eftersom transnationella företag verkar 

internationellt och har produktion samt försäljning i flera olika delar av världen, präglas 

dessa företag av medarbetare och ledare från olika kulturella bakgrunder. Vidare har det 

framkommit att ledare behöver känna till andra länders företagskulturer för att agera rätt 

i olika situationer.  

 

- Olika ledarstilar beroende på situation 

Det har framkommit att en ledare måste kunna anpassa sin ledarstil efter individ och 

situation för att anses som en framgångsrik ledare. Vidare nämns det att den coachande 

ledarstilen präglar IT-branschen och används av allt fler ledare idag.  

 

5.2 Svar på syfte 

En skicklig ledare påverkas idag av många olika situationer. För att kunna uppnå ett 

framgångsrikt ledarskap bör ledaren kunna anamma olika ledaregenskaper, kulturer och 

ledarstilar.  

 

5.2.1 Lyckosamma ledaregenskaper  

Jag kan urskilja att en framgångsrik ledare kan se och utveckla förmågan hos varje individ 

genom att se människan och att skapa delaktighet hos medarbetarna inom teamet, 

avdelningen och företaget för att uppnå målen. Andra egenskaper som framkommit är att 

en ledare som har starkt självförtroende och är trygg i sig själv smittar av sig på sin 

organisation vilket medför att effektiviteten och prestationerna höjs. Vidare har jag 

identifierat att en framgångsrik ledare bör ha en  
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✓ God kommunikationsförmåga 

✓ Vara öppen och ärlig  

✓ Vara en god förebild  

✓ Ha en klar målbild  

✓ Vara lyhörd  

✓ Ha en förmåga att plocka ur det bästa i varje individ 

✓ Visa respekt för andra människor och ha empati 

✓ Ha ett driv och engagemang 

 

5.2.2 Lyckosamma företagskulturer  

Företagskultur har fått en större och viktigare roll i dagens organisationer för att nå 

framgång. Jag har kunnat urskilja att företagskulturen har förändrats från förr i tiden och 

gått från en auktoritär kultur. Idag speglas företagskulturen av delaktighet från alla 

individer i förtaget. Med utgångspunkt i teorin och empirin består en framgångsrik 

företagskultur av medarbetare som lever sina värderingar. Vidare har jag funnit att en 

ledare som anammar en lärande kultur trivs eftersom hen får möjlighet att utvecklas och 

få ny kunskap. Vidare kan jag se att en ledare som vill skapa en effektiv organisation 

måste lokalanpassa sig efter landets affärskultur på ett lämpligt sätt. 

 

På grund av olika länders företagskulturer bör en framgångsrik ledare ha kännedom om 

olika kulturer och länder, ledaren bör lära sig kulturskillnader och respektera dem. Både 

företagen och individerna i företaget bör kunna tänka multikulturellt och multietniskt för 

att nå framgång i dagens samhälle.  

 

5.2.3 Lyckosamma ledarstilar  

Vidare har det framkommit av studien att en ledare bör kunna anamma olika typer av 

ledarstilar. Situationsanpassat ledarskap handlar om att se individers förmåga och anpassa 

sin ledarstil utefter det och det benämns vara en framgångsrik ledarstil. Fortsättningsvis 

anses olika ledarstilar vara bäst lämpade i olika företag och situationer. En ledare som 

känner sin personal vet vilken ledarstil de bör använda sig av. Jag ser mönster och 

tendenser att ledarstilarna skiljer sig fortfarande mycket åt i olika kulturer. Sverige med 

sin konsensustradition har möjligen en mera coachande ledarstil än tex. USA där en 

auktoritär ledarstil verkar mera dominant.   
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5.3 Svar på forskningsfrågan  

Något som jag identifierat är att IT-branschen ständigt förändras och har en snabb 

framfart. En tendens som jag funnit är att IT-branschen ligger i framkant 

ledarskapsmässigt eftersom ledare inom IT-branschen är vana att ta snabba beslut. På 

grund av den snabba framfarten har ledare i IT-branschen helt enkelt varit tvungna att 

anpassa sig för att bli effektiva och uppnå sina mål. Kommunikationsförmågan hos en 

ledare inom IT-branschen kan vara extra betydelsefull eftersom saker och ting sker 

snabbt.  

 

Jag tycker mig kunna se att ledarstilar förändras med tiden och den auktoritära ledarens 

egenskaper är mera ovanlig idag. Det kan bero på att IT-branschen fortfarande är relativt 

ung och därmed har yngre medarbetare som är uppfostrade till att vara självständiga och 

ta för sig. En annan faktor är att IT-branschen förändras snabbare än andra branscher då 

tekniken ständigt utvecklas och det gör att företagen måste vara mer förändringsbenägna 

och då passar en coachande stil bättre.  

 

Tidigare forskning påtalar att IT-branschen karakteriseras av individualism, gemenskap, 

delaktighet, resultatstyrning och lärandekultur. Denna studie fastställer och styrker alla 

dessa resultat. Individualismen, delaktigheten och lärandekulturen framhåller studiens 

respondenter i empirin. Jag kan identifiera att IT-branschen präglas av välutbildade 

medarbetare som börjar i branschen som unga eftersom de vill göra karriär genom att vara 

delaktiga och påverka. Dessa ledare söker ständigt efter nya kunskaper för att lära sig mer 

och kunna påverka branschen. Det blir en positiv spiral som gör att ledarna också 

utvecklas för att tillfredsställa medarbetarna behov. Den hårda resultatstyrningen tror jag 

är ett resultat av att branschen förändras så snabbt. Företagen har inte råd att sitta stilla 

och ha dåliga resultat, då är det någon ny teknik och nytt företag som tar över. För att 

uppnå resultat inom IT-branschen framkommer det att ledaren måste få med ”alla i båten” 

och vara delaktiga.  

 

Sammanfattat är IT-branschen en fartfylld bransch som många andra branscher kan lära 

sig av. Ledare inom IT-branschen är vana att agera utifrån olika situationer och har därför 

goda förmågor att anpassa sin ledarstil. IT-branschen är en lärande kultur och därför har 

ledarna många olika ledaregenskaper som gynnar dem i sitt ledarskap.  
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5.4 Framtida forskning  

Jag har i detta arbete uppmärksammat inslag som jag inte har funnit så mycket material 

om i tidigare forskning men som framkommit i empirin. Baserat på det empiriska kapitlet 

noterar jag att en ledare bör leva som hen lär och skapa etik och moral. Kanske har dessa 

ämnen aktualiserats i och med den allmänna debatten om etik och moral som på senare 

år har intensifierats. Vidare har jag funnit att respondenterna i denna studie använt sig av 

olika ledarstilar. Dock framkom det att den coachande ledarstilen var gemensam för IT-

branschen. Min uppfattning är att den coachande ledarstilen är relativt ny och därför är 

min uppfattning att det råder bristande teorier om den.  

  



 

 

 

60 

 

Källförteckning  
Ahltorp, B, (2002). Rollmedvetet ledarskap, upplaga 1:4, Liber Ekonomi. 

 

Alvesson, M. (2001). Organisationskultur och ledning, Malmö: Liber ekonomi. 

 

Alvesson, M. och Sveningsson, S. (2008). Förändringsarbete i organisationer: Om att 

utveckla företagskulturer. Malmö: Liber.   

 

Alvesson, M. och Sveningsson, S. (2012). Ledarskap: Hjältemyter och 

inflytandeprocesser. I Alvesson, M. och Sveningsson, S. (red.), Organisationer, ledning 

och processer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Andersen, H. (1994). Vetenskapsteori och metodlära: introduktion.  Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Andersen, I. (1998). Den Uppenbara Verkligheten: Val Av Samhällsvetenskaplig Metod.  

Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Avery, G och  Ryan, J (2001). Applying situational leadership in Australia, Journal of 

Management Development, 21 (4), 242-262. 

 

Avolio, B. J., Gardner, W. L., Walumba, F. O., Luthans, F. och  May, D. R. (2004). 

Unlocking the mask: A look at the process by witch authentic leaders impact follower 

attitudes and behaviours, The Leadership Quartely, 15, 801-823. 

 

Backström, T., Granberg, O., Wilhelmson, L. (2008). Alternativa former av ledarskap: 

En kunskapsöversikt om chefers ledarskap. Stockholm: Vinnova 

 

Bang, H. (1994). Organisationskultur. Lund: Studentlitteratur. 

 

Bass, B.M. (1996). A new paradigm of leadership: An inquiry into transformational 

leadership. Alexandria, VA: U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social 

Sciences. 



 

 

 

61 

 

 

Bohlin, K. (2006)  Kvinna-Chef-Ledare. Höganäs: Kommunlitteratur AB.   

 

Bolman, L. och  Deal, T. (1997).  Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Bolman, L. G. och  Deal, T. E. (2012). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Booth, W., Colomb, G. och  Williams, J. (2004). Forskning Och Skrivande: Konsten Att 

Skriva Enkelt Och Effektivt. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Bruzelius, L. och  Skärvad, P-H. (2000). Integrerad organisationslära, Studentlitteratur, 

Lund  

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

 

Bryman, A. och  Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: 

Liber AB 

 

Burns, J. M. (1978). Leadership. New York: Harper och  Row 

 

Chef (2017-05-01) Hämtat från:  https://chef.se/guiden-sa-blir-du-tydlig-som-chef/ 

 

Clegg S, Kronberger M, Pitsis T (2007). Ledning och organisation. Malmö: Liber.   

 

Cullen, J B. (1999). Multinational management: a strategic approach. South-Western 

College Publishing, Ohio 

 

Davidsson, C. (2010) Det nya ledarskapet gör entre: blivande civilingenjörers 

uppfattning och ledarskap och chefskap. Stockholms Universitet.   

 

https://chef.se/guiden-sa-blir-du-tydlig-som-chef/


 

 

 

62 

 

Davison, R. och Martinsons, M. (2003). Guest editorial to cultural issues and IT 

management: Past and present. IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 

50, No 1, pp. 3–7. 

 

Dahlkwist, M. (2007). Kommunikation. Stockholm: Liber.   

 

Danermark, B., Ekström, M., Jakobsen, L. och  Karlsson, J.C. (2003). Att förklara 

samhället. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Dirks, K. T. och  Ferrin, D. L. (2002). Trust in Leadership: Meta-analytic findings and 

implications for research and practice. Journal of Applied Psychology, 87 (4), 611-628. 

 

Eagly, A. H. (2007). Female Leadership Advantage and Disadvantage: Resolving the 

contradictions. Blackwell Publishing Inc. 

 

Ekonomifakta (2017-05-01) Hämtat från:  

http://www.ekonomifakta.se/Ordlista/Transnationella-foretag/ 

 

Ellström, P-E. (2003). Utvecklingsinriktat lärande i arbetet vilka är förutsättningarna? 

Paper presenterat vid konferensen Högskolor och samhälle i samverkan, 14-16 maj i 

Ronneby. 

 

Ellström, P-E. och  Kock, H. (2009).  Mot ett förändrat ledarskap? Om chefers arbete i 

team- och processorganiserad verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 

Enquist, A. (1994). Kommunikation på arbetsplatsen. Stockholm: Raben Prisma. 

 

Eriksson, U. och  Nathan, C. (2006). Medarbetarfokus i den ekonomiska styrningen. 

Södertörns Högskola.   

 

Ekstam, Kjell (2002). Ledarskapets hörnstenar: fyra framgångsfaktorer. Malmö: Liber  

 

Forslund, M. (2009) Organisering och ledning. Nordstedts. 

http://www.ekonomifakta.se/Ordlista/Transnationella-foretag/


 

 

 

63 

 

 

Gallivan, M. och Srites, M. (2005). Information technology and culture: Identifying 

fragmentary and holistic perspective of culture. Information and Organisation, Vol. 15, 

pp. 295-338. 

 

Gardner, W. L., Cogliser, C. C., Davis, K. M. och  Dickens, M. P. (2011). Authentic 

leadership: A review of the literature and research agenda. The Leadership Quartely, 22 

(6), 11201145. 

 

Garsten, C. (1994). Apple world: core and periphery in a transnational organizational 

culture. Stockholm: Universitet: Almqvist och  Wiksell International 

 

Harrington, S.J. och Guimaraes, T. (2005). Corporate culture, absorptive capacity and 

IT success. Information and Organization, No. 15, Issue 1, pp. 39–63. 

 

Harris, R-M. (2006). The listening leader. Westport: Greenwood Publishing group, Inc. 

 

Hatch, M. J. (2002). Organisationsteorier - Moderna, symboliska och postmoderna 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  

 

Hersey, P. H., Blanchard, K. H. och  Johnson, D. E. (2013). Management of 

organizational behaviour: Leading human resources. Boston: Pearson. 

 

Holme M, I. Solvang B, K. (1997) Forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur 

 

Hofstede, G. (1991) Organisationer och kulturer – om interkulturell förståelse. 

Studentlitteratur, Lund  

 

House, R. Javidan, M., Hanges, P. och  Dorfman, P. (2002). Understanding cultures 

and implicit leadership theories across the globe: an introduction to project GLOBE. 

Journal of World Business, 37, 3-10 

 



 

 

 

64 

 

Hughes, R L., Ginnet, R C. och  Curphy, G J. (2002) Leadership: enhancing the lessons 

of experience. McGraw-Hill, London  

 

Huzzard, T. och  Wenglén, R. (2012). Lärande i organisationer. I Alvesson, M. och  

Sveningsson, S. (red.), Organisationer, ledning och processer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Högström, A., Bark, M., Bernstrup, S., Heide, M., och  Skoog, A. (1999). 

Kommunikativt ledarskap – en bok om organisationskommunikation. Stockholm: 

Industrilitteratur AB. 

 

Ilies, R., Morgeson, F.P. och  Nahrgang, J.D. (2005). Authentic leadership and 

eudaemonic well-being: Understanding leader-follower outcomes. The leadership 

Quartely, 16 (3), 373-394.  

 

Isaacs, W. (1999). Dialogue and the art of thinking together: a pioneering approach to 

communicating in buisness and in life. New York: Currency coporation. 

 

Jacobsen, D I. och  Thorsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. 2. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Jackson, T. (1995) Cross-cultural management. Butterworth-Heinemann  Ltd, Oxford  

 

Jackson, B. och  Parry, K. (2011) En mycket kortfattad. Ganska intressant och 

någorlunda billig bok om att studera ledarskap. Lund: Studentlitteratur.   

 

Jones, D och  Rudd, R. (2008). Transactional, Transformational, or Laizess-faire 

leadership: an assessment of college of agriculture academic program leaders´ (deans) 

leadership styles. Journal of Agricultural Education, 49(2) 

 

Karlöf, B., Söderberg, S. (1989) Ledarutmaningen, Stockholm: Svenska Dagbladets 

Förlags AB 

 



 

 

 

65 

 

Knapp, M-L.och  Hall, J-A. (2006). Nonverbal communication in human interaction. 

Belmont: Thomson corporation. 

 

Krishnaswami, O.R. och  Satyaprasad, B.G. (2010). Business Research Methods. 1 

uppl. Mumbai: Himalaya Publishing House.   

 

Kunda, G. (2006). Engineering Culture: Control and commitment in a High.Tech 

Corporation. Philadelphia: Temple University Press 

 

Kvale, S. och  Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur.   

 

Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.   

 

Larsson, S. (1986) Kvalitativ analys- exemplet fenomenografi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lawrence, T.B., Dyck, B., Maitlis, S. och  Mauws, M.K. (2006).  The underlying 

structure of continuous change. Sloane Mangament Reviw, Summer, 59-66. 

 

Ledarna (2017-05-01) Hämtat från: https://www.ledarna.se/Chefsguider/Ledarskap/ 

 

Lennéer-Axelsson, B., och  Thylefors, I. (2005). Arbetsgruppens psykologi. Stockholm: 

Natur och kultur. 

 

Lewis, D R. (1997). När kulturer krockar – arbeta och verka over gränserna. Svenska 

förlaget, Falun  

 

Lim, B. (1995). Examining the organizational culture and organizational performance 

link. Leadership och  Organization Development Journal, Vol. 16, Nr.5, 16-21.   

 

Lundahl, U. Skärvad, P-H. (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, 

Lund: Studentlitteratur 

 

https://www.ledarna.se/Chefsguider/Ledarskap/


 

 

 

66 

 

Maltén, A. (1998). Kommunikation och konflikthantering: en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur.     

 

McGinnis, A. (1985) Motivera: utan att manipulera. Libris, Örebro,  

 

Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education 

- Revised and Expanded from Case Study Research. Jossey-Bass Publisher: San 

Francisco, USA 

 

Mårtenson, R. (1998) Affärsrelationer i Europa – personliga relationer med 

medarbetare och kunder i olika kulturer. Studentlitteratur, Lund  

 

Nilsson, B. och  Waldemarson, A-K. (2005). Kommunikation för ledare. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Patel, R. och  Davidsson, B. (1994) Forskningsmetodikens grunder (andra upplagan), 

Lund: Studentlitteratur 

 

Patel, R. och  Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens Grunder: Att Planera, 

Genomföra Och Rapportera En Undersökning. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Philipsson, S. (2004). Etik och företagskultur. Lund: Studentlitteratur. 

 

Repstad, P. (2007). Närhet Och Distans: Kvalitativa Metoder I Samhällsvetenskap. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Robhlin L, Hansson J, Marmgren L, Karlsson A och  Billing K (2003). Ledarskap och 

lärande. Lund: Studentlitteratur.   

 

Rodrigues, A C. (1997). Developing expatriates´ cross-cultural sensitivity: cultures 

where “your culture´s OK” is really not OK. Journal of Management Development, Vol. 

16 No. 9, MCB University Press.  

 



 

 

 

67 

 

Rolandsson, B. och  Oudhuis, M. (2009). Introduktion: möjligheter och villkor för 

förtroende. I Rolandsson, B., Oudhuis, M. (red.) Att våga leda i förändring: En fråga 

om förtroende. Lund: Studentlitteratur. 

 

Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap, Studentlitteratur Lund. 

 

Rörvik, K.A. (2008) Managementsamhället: Trender och idéer på 2000-talet. Malmö: 

Liber.   

 

Sandberg, Å., Augustsson, F., Darin, K., och Maguid, G. (2005). Net workers – Work, 

Health and Competence among Interactive Media Workers. Stockholm: 

Arbetslivsinstitutet 

 

Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Josey-

Bass.   

 

Schein, E.H. (2010). Organizational Culture and Leadership. 4:e uppl. San Francisco: 

JosseyBass 

 

Segerfeldt, C-H. (2002). Ledarskap stavas kommunikation. Malmö: Liber ekonomi 

 

Svedberg, L. (2007). Gruppsykologi : om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Svedin, S. och  Stafström, C. (2008)  Kvinnlig och manligt ledarskap hos 

personalchefer. Luleå Universitet. 

 

Sveningsson, S. och  Sörgärde, N. (2012). Organisationsförändring: Från ingenjörskonst 

till tolkning. I Alvesson, M. och  Sveningsson, S. (red.), Organisationer, ledning och 

processer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Sveriges radio (2017-03-30) Hämtat från: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503och artikel=6127024 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=6127024


 

 

 

68 

 

 

Södergren, B. och  Fredriksson, L. (1998). Ledarskap i en lärande organisation: 

Lärdomar och idéer. Stockholm: Arbetsgivarverket. 

 

Thylefors, I. (2007). Ledarskap i human service-organisationer. Stockholm: Natur och  

Kultur.   

 

Tollgerdt-Andersson, I. (1996). Svenskt ledarskap i Europa. Malmö: Liber-Hermod. 

 

Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 

 

Tsoukas, H. och  Chia, R. (2002). On organizational becoming: Rethinking 

organizational change. Organization Science, 13 (5), 567-582 

 

Walumba, F.O., Avolio, B.J., Gardner, W.L., Wernsing, T. S. och  Peterson, S.J. (2008). 

Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal 

of Management, 34, 89-126. 

 

Weick, K.E. och  Quinn, R.E. (1999). Organizational change and development. Annual 

Review Of Psychology, 50 (1), 361-386.   

 

Whitehead, G. (2009). Adolescent leadership development: Building a case for an 

authenticity framework. Educational Management Administration and Leadership, 37, 

847-872.   

 

Yin, R.K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Malmö: Liber AB. 

 

Yukl, Gary A. (2010). Leadership in organizations. 7. ed. Upper Saddle River, N.J.: 

Pearson Education 

 

Yukl, G. (2012) Ledarskap i organisationer Harlow: Prentice Hall. 

 

Åkerman, K. (2010)  Konsten att få andra att prestera: praktisk handbok i coachande 

ledarskap. RB publishing.   



 

 

 

69 

 

BILAGA 1 – Intervjufrågor/Intervjugudie 
Namn:      Företag: 

Bakgrundsinformation:    Befattning:  

 

Ledaregenskaper  

 

1. Vad är ledarskap för dig?  

 

2. Vad är ett framgångsrikt ledarskap enligt dig?  

 

3. Vilka är de viktigaste personliga egenskaper en ledare bör ha enligt dig, nämn 3 

styckna?  

 

4. Vilka värderingar bygger du ditt ledarskap på?  

 

5. Hur vinner du medarbetarnas tillit och förtroende?  

 

6. Hur behandlar du som ledare din medarbetare?  

 

7. Hur agerar du för att få sina medarbetare att uppfylla företaget mål? 

 

8. Hur motiverar och inspirerar du dina medarbetare samt skapar engagemang för 

arbetet?  

 

9. Hur bör den interna kommunikationen med medarbetarna vara?  

 

10. Hur bör en ledare agera för att utveckla organisationen?   

 

11. Hur hanterar du konflikter och problem?  

 

12. Vad ser du för skillnader mellan ledarskap kontra chefskap? 

 

Ledarstilar  

 

13. Vilken ledarsapsstil har du? 

 

14. Vad är på ett effektivt ledarskap?  

 

15. Hur har ledarskap förändrats med tiden?  

 

16. Förändrar du ditt ledarskap beroende på olika situationer? - i såfall på vilket sätt?  

 

17. Vad är skillnaden på ledarskap i motgång respektive medgång?  
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Kultur  

 

18. Vad är en bra företagskultur enligt dig? 

 

19. Vad är det för skillnad mellan företagskulturen i olika länder? exempel Sverige 

och USA.  

 

20. Hur viktig är företagskulturen enligt dig? Hur ändrar eller behåller man 

företagskulturen?  

 

21. Vad är specifikt för att vara ledare inom IT-branschen kontra andra branscher ?  

 

22. Finns det något övrigt du vill belysa om ledarskap?  

 


