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Sammanfattning 
Kurs: Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet 

 

Författare: Sara Sönnermyr 

 

Handledare: Anders Hytter 

 

Titel: Utan ledarskap ingen tillväxt - En studie om ledarskapets påverkan. 

 

Bakgrund: Ledarskap har sedan en lång tid tillbaka varit en viktig aspekt för att nå 

tillväxt inom organisationer och för att få medarbetarna att prestera. Just ledarskapet 

belyser flera viktiga aspekter i arbetslivet för att skapa en relation mellan ledaren och 

dess medarbetare. Jag har med bakgrund av detta intresserat mig för viktiga aspekter 

för att uppnå ett bra ledarskap som leder medarbetare och organisationer mot tillväxt.   

 

Forskningsfråga: För denna uppsats lyder forskningsfrågan som följande:  

Hur ser ledare på ledarskapets påverkan i en organisation?  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga viktiga element och egenskaper hos 

en ledare för att se vilka framgångsfaktorer som är krävs för ett bra ledarskap. 

Ambitionerna är att genom empiri och intervjuer få fram en bra ledarskapsteori för 

att leda medarbetare och organisationer mot framgång.  

 

Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ forskningsmetod.  Intervjuer har skett 

med tre stycken framgångsrika ledare från olika branscher samt med olika bakgrund.  

 

Resultat, slutsatser: Med syftet till grund har jag kartlagt olika framgångsfaktorer i 

ett gott ledarskap. Dessa är tydlighet, kommunikation, tillit, motivation och 

delaktighet och de utgör grundstenarna för ett lyckat ledarskap gentemot medarbetare 

och organisation. Framgångsfaktorerna är sammankopplade och ligger till grund för 

varandra.  

 

Nyckelord: Ledarskap, framgångsfaktorer, tydlighet, kommunikation, tillit, 

motivation och delaktighet. 
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Abstract 
Leadership and management have always been important for organizations in order to 

have an increasing organization and cooperation. This study will show the important 

facts connected to a successful leadership and management. Purpose: The purpose of 

this study is to examine the key elements in a successful leadership and management. 

Furthermore this study will focus on the connections between the elements and the 

successful leadership. Method: The research has a qualitative approach where 

interviews have had the largest empirical input. Results: Based on the purpose of this 

study, I have analyzed five different success factors for achieving leaders. These are 

intelligibility, communication, trust, motivation and participation. These factors are 

connected to each other and are used in order to reach a successful leadership and 

management.  

 

Keywords: Leadership, management, success factors, intelligibility, communication, 

trust, motivation and participation 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Ordet organisation kommer från den grekiska termen organon vilket man kan 

översätta till verktyg eller redskap. Organisation kan enligt Andersson (1994) 

definieras som olika individer som är samlade och har olika behövlighet, 

förhoppningar och krav men de arbetar mot ett och samma mål. 

 

Människor har sedan länge organiserat allt ifrån militärstyrkor till samhällen för att 

skapa struktur och för att hitta rätt person till rätt uppgift och därmed skapa en 

hållbar organisation (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2008). Ändå är det 

svårt att säga vad som är en bra organisation trots att organisationer och organisering 

förmodligen alltid har funnits. Människor i organisationer har ofta olika 

förhoppningar beroende på vart i organisationens sickt de befinner sig, dock bör 

målet alltid ha en positiv utgång för att personen i fråga ska leverera och prestera 

(Jackson & Carter, 2002). 

 

Organisationer förändras ständigt bland annat eftersom kunskapen hela tiden ökar 

och tekniken utvecklas och att kraven ändras. Organisationerna påverkas även av 

samhällsförändringarna både kortsiktigt och långsiktigt och det bör finnas med i 

planeringen hos organisationen (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2009). 

Organisationens specialisering och utveckling gör att behovet av organisering inom 

organisationen ökar, och därför krävs en bra ledare som är opartisk och strävar efter 

bra arbetsförhållanden för personalen (Bakka m.fl. 2009). Eriksson- Zetterquist m.fl. 

(2008) menar att organisationsbehovet inom företag beror på övergången från 

bondesamhälle till industrisamhälle. Detta eftersom ägande och ledarrollen 

förändrades med tanke på att ledaren på fabriken oftast inte ägde industrin medan 

bonden oftast ägde sin gård tillsammans med sin familj. Denna förändring har 

påverkade även levnadsvillkoren i samhället.  

 

Makt som begrepp är oftast svårdefinierat när det handlar om organisationsteorier 

eftersom de ofta står för olika saker beroende på situation och person. Makt kan 

exempelvis ses som ett sätt att ha inflytande och påverka andra men kan också 
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uppfattas som tvång och kontroll Andersson (1994). Jackson m.fl. (2002) anser att 

makt är svårt att mäta och många avstår från att använda just ordet makt och 

använder snarare ordet inflytande. Bakka m.fl. (2009) menar att oftast är makt 

bakgrunden till inflytandet samtidigt som kontroll och styrning kan ses som mer 

neutralt. Makt och inflytande är konstant i de flesta organisationer men maktkamper 

kan uppkomma ändå och vara kostsamma och bidra till onödiga konflikter och kan i 

sin tur påverka organisationskulturen. På så sätt kan det löna sig att inte alltid deltaga 

i alla så kallade maktkamper då utgången inte alltid är positiv för vare sig 

organisationen eller dess personal. Istället bör man ingå i rationella och konstruktiva 

diskussioner menar Bakka m.fl. (2009).   

 

Ledarstilen hos ledaren påverkar kulturen i organisationen. Det finns både negativa 

och positiva ledningskulturer beroende på ledarens personliga egenskaper och 

erfarenheter. Bakka m.fl. (2009) ger exempel på två olika ledarstilar: 

 

Auktoritär ledarstil skapar en viss säkerhet hos medarbetarna eftersom ledaren tar 

ansvar för alla beslut. Dock kan detta också innebära en osäkerhet bland 

medarbetarna när ledaren inte är på plats vilket kan resultera i fördröjningar i beslut 

och förvirring bland personalen. För den auktoritära ledaren är positionen väldigt 

viktig och man styr gruppen ”med hela handen” eftersom det är ledarens eget ansvar 

att gruppen gör ett bra jobb och det är viktigt att ledaren håller en tydlig ställning. 

 

Demokratisk ledarstil är en grupporienterad ledarstil där medarbetarna och ledaren 

har mer gemensamma mål och arbetar tillsammans för att uppnå dem. Även här kan 

det finnas inslag av osäkerhet när det exempelvis handlar om arbetsfördelning. 

Osäkerheten kan reduceras genom att arbetet sker i grupp och på så sätt kan man  

skapa en balans i gruppen. Vid konflikter löses dessa oftast genom att ledaren agerar 

som en förhandlingsledare och konfliktlösare (Bakka m.fl. 2009). 

 

1.2 Problemformulering 

Beroende på hur situationen i varje företag ser ut krävs det också olika typer av 

ledarskap för att uppnå ett så bra resultat som möjligt. Vissa väljer en väldigt aktiv 

ledarstil medan andra väljer att ge den eventuella arbetsgruppen mer utrymme och på 

så sätt vara en något mer passiv ledare.  
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Studien kommer att belysa olika typer av ledarskapsstilar och se vad som krävs av en 

ledare för att göra sin omgivning uppmärksam på den rådande situationen i företaget 

och prestera därefter. Det kommer göras intervjuer med personer i ledarpositioner. 

Deras åsikter kommer att jämföras med litteratur i ämnet för att nå ett genomgående 

resultat. Valet av intervjupersoner kommer ske beroende på var i deras ledarskap de 

befinner sig och vad de upplevt i deras yrkesverksamma liv, detta för att få spridning 

på åsikter och tankar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga viktiga element och egenskaper hos en 

ledare för att se vilka faktorer som krävs för ett bra ledarskap. 

 

 

1.4 Avgränsningar  

Denna uppsats är ur ett företagsorienterat perspektiv där ledarskap och dess karaktär 

kommer att stå i centrum. Denna avgränsning har jag valt att göra för att skapa en 

förståelse för ledarskapets grunder. 

 

Intervjupersoner valdes från tre olika företag i tre olika branscher då en spridning av 

åsikter och upplevelse är eftersträvansvärt i arbetet. Att begränsa sig till tre 

framgångsrika ledare gjorde att en nära kommunikation om hur de såg på sitt 

ledarskap och dess viktiga aspekter var möjlig.  

 

 

2 Metod 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Kvalitativ forskningsmetod innebär att man vill få en heltäckande bild av det man 

studerar, något som oftast används i samhällsgrundande forskning. Den kvalitativa 

ansatsen betyder enligt Bryman (1997) att man studerar i främsta syfte för att kunna 

analysera och beskriva forskningsområdet.  

 

Bryman (1997) menar att kvalitativ metod söker förståelse och sammanhang i 

forskningsämnet samtidigt som man intresserar sig för vad som är speciellt för det 

man studerar. Bryman (1997)  menar också att man bör skaffa stor mängd 



 

 

 

- 9 - 

 

information för att gå på djupet i sitt ämne och för att på så sätt kunna ge bästa 

möjliga förklaring.   

 

Kvantitativ metod skiljer sig mot kvalitativmetod genom att det är en mer 

förklarande metod där man försöker ha en bredare syn och man intresserar sig för det 

som är gemensamt istället för det som är specifikt för ämnet. 

 

Enligt Hartman (1998) innehåller kvalitativ forskningsmetod tre olika faser: 

planering, insamlingar och analys. Dessa olika faser behövs för att uppnå bästa 

tänkbara resultat med en vetenskaplig grund. Ejvegård (2009) menar på att det är 

viktigt att hela tiden ha en tydlig metod genom hela arbetet för att på så sätt få 

djupare kunskaper i det man studerar.  

 

Enligt Holme och Solvang (1996) är kvalitativ forskning ett sätt att få närhet till det 

som studeras och det gör att man som forskare blir inblandad i resultatet eftersom det 

är individen själv som tolkar. De Poy och N Gitlin (2011) menar att den kvalitativa 

metoden oftast innebär ett induktivt tänkande då man är intresserad av att undersöka 

ett fenomen på djupet istället för att genom deduktion pröva en teori om ett specifikt 

fenomen. Starrin och Svensson (2007) sammanfattar skillnaden mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod genom att beskriva den kvalitativa ansatsen som ”från helhet till 

del” medan den kvantitativa ansatsen beskrivs som ”från del till helhet”.  

 

2.2 Abduktion 
Ett abduktivt arbetsätt kombinerar induktion och deduktion. I abduktionens första 

steg formuleras en induktiv hypotes som förhåller sig till ämnet. I ett andra steg så 

prövas denna teori på ett deduktivt sätt vilket gör att den ytterligare kan utvecklas. En 

fördel med abduktion blir där med att forskaren inte fastnar eftersom den kan växla 

mellan arbetsätt. Dock finns det risker eftersom att forskaren alltid har egna åsikter 

och erfarenheter kring ämnet, något som kan hindra alternativa tolkningar menar 

Patel m.fl. (2011). 
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2.3 Hermeneutik  

Patel m.fl. (2011) menar att hermeneutik är en riktning man tar när man försöker 

tolka och förstå, genom att ha en öppen forskarroll och vara engagerad. 

Hermeneutiker anser att det är viktigt att förstå en helhet innan specifika delar kan 

analyseras. Exempelvis bör en utskriven intervju läsas och förstås i sin helhet innan 

olika delar kan analyseras individuellt.  

 

 

2.4 Intervjuer 

Hartman (1998) menar att man väljer intervjun som arbetssätt för att 

intervjupersonerna själva ska kunna fritt berätta kring forskningsämnet. För att 

intervjupersonen ska känna sig trygg utförs den kvalitativa intervjun i 

intervjupersonens vardagliga situation med så lite styrning som möjligt. Den 

kvalitativa intervjuns utgångspunkt är att forskaren undrar över en viss företeelse. 

För att få ett flytande samtal är det viktigt att forskaren är tydlig med vad ämnet är 

för att nå ett djup i undersökningsfrågan. Intervjun genomförs bäst på ett fritt sätt 

utan standardiserade frågor enligt Holme m.fl. (1996). Även Hartman (1998) menar 

att frågor som ställs med stor öppenhet krävs under intervjun för att få rikare svar 

från intervjupersonen. Han menar vidare att en halvstrukturerad intervju har en stor 

öppenhet samtidigt som frågorna är delvis utformade och strukturerade, detta för att 

behålla ämnet. Skulle en mer standardiserad intervjuform användas skulle 

intervjupersonen vara mer styrd genom exempelvis standardiserade frågor som redan 

är utformade. Detta ger då inte intervjupersonen möjlighet att föra en dialog med 

forskaren. Denna typ av intervjusätt är vanligare i en kvantitativ metod. Genom att ha 

en djup intervju så arbetar man för att öka informationsvärdet och få en mer 

fullständig uppfattning om ämnet som studeras. De Poy m.fl. (2011) menar att det är 

viktigt för forskaren att efter intervjun sammanställa och reflektera kring de ämnen 

som diskuterades, för att kunna begränsa och lyfta fram frågeställningar. 

 

Valet av intervjupersoner påverkar också hur resultatet blir. Genom att variera 

intervjupersonernas bakgrunder så kan man få flera exempel och insikter i ämnet. 

Hartman (1998) menar att olikheter kan öka informationens innehåll då olika 

människor reflekterar över sin vardag.  
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Ejvegård (2009) menar att en enkät är ett enklare och ett mer lättarbetat sätt att samla 

in information på. Vidare menar han att en väl utformad enkät kan få fram 

intervjupersonens attityder och åsikter. Genom att framställa en enkät som är 

djupgående men inte för omfattande samt med direkta och inte ledande frågor kan 

man få meningsfulla svar och en hög svarsfrekvens. I en enkät finns en möjlighet att 

ha frågor med öppna svar, något som ger författaren möjlighet att citera samt få flera 

vinklar av frågans innehåll. Ejvegård (2009) menar också att intervjupersonen känner 

sig trygg och kan i lugn och ro reflektera över sina svar. Samtliga intervjupersoner 

får även samma frågor vid samma tidpunkt vart de än befinner sig vilket gör det 

lättare att få flera att delta. Holme m.fl. (1996) anser att det är viktigt att motivera 

intervjupersonerna att svara på enkäten eftersom personen ifråga faktiskt har makten 

att svara nej vilket resulterar i ett uteblivet svar och enkäten blir tillföljd opålitlig. 

När man motiverar intervjupersonerna gäller det att framhäva vikten av ett svar 

samtidigt som de kanske reflekterar över sin egen arbetssituation. Innan man börjar 

är det viktigt att man presenterar sitt ämne grundligt detta för att visa 

intervjupersonen vilka mål man ha med undersökningen samtidigt som man kan 

hjälpa dem på vägen. När sedan de insamlade svaren bearbetas sker vad Holme m.fl. 

(1996) kallar en förädling, det vill säga de mest betydande delarna plockas ut. 

 

Denna uppsats har valt att kombinera egenskaper av enkät och intervju i mailintervju. 

Genomförandet av en kvalitativ mailintervju innebär att frågorna är välstrukturerade 

så att intervjupersonen ifråga vet vad det handlar om. Eftersom alla som deltar får 

samma frågor blir metoden strukturerad, samtidigt som det är öppna frågor ges också 

möjligheten att svara fritt.  

 

Jag har valt att genomföra intervjuer med tre framgångsrika ledare: marknadschef, 

försäljningschef och personalchef, inom olika branscher. Dessa kommer i uppsatsen 

presenteras som intervjuperson 1, intervjuperson 2 och intervjuperson 3. 
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3 Teori 

3.1 Historik 

Organisering och organisation har uppfattats olika beroende på tidsperiod. Ett tidigt 

exempel på organisering är forntida Egypten, där man kunde bygga enorma 

byggnadsverk. (Eriksson- Zetterquist m.fl. 2008). Exempelvis en pyramid som kunde 

byggas av ca hundra tusen människor, en byggnation som pågick i ett tjugotal år. 

Denna byggnation krävde naturligtvis organisering, planering och kontroll vilket 

visar tydligt på organisation och organisationstänkande (Andersson 1994).  

 

Ett annat exempel på tidig organisering kommer från antiken Grekland där man hade 

en form av ett demokratiskt styrelseskick, man har hittat texter som beskriver hur 

man valde de mest lämpade personerna för den specifika uppgiften. För att flytta ner 

auktoriteten i organisationen så använde man sig av delegering i organisationen 

(Eriksson- Zetterquist m.fl. 2008).  

 

Under romarriket behövde man tidigt lära sig att vara effektiv både när det gäller 

organisering, kontroll och lojalitet eftersom det var ett utspritt imperium där städerna 

styrdes av en kulturell, politisk och ekonomiskutveckling. Genom militärens 

byråkrati minskade man korruptionen och i gengäld blev den administrativa delen 

effektivare. Byråkratin bestod då av rutiner, administration, stadsanställda och 

rationalisering av den dåvarande lagen. Det handlade om att skapa rutiner för 

militären som sedan anställdes, tränades och pensionerades (Eriksson- Zetterquist 

m.fl. 2008).  Förhållandena mellan människorna och de olika enheterna styrdes av 

administrativa riktlinjer och regler då de högre insatserna styrde de lägre med beslut 

och hård övervakning. Byråkratin utökades av staten och militären för att på så sätt 

kunna hålla fast vid den då politisk stabiliteten och i gengäld fick de fattiga betala 

högre skatter medan de styrande använde byråkratin för att kontrollera samhället och 

bidrog på så sätt till den negativa spiralen. Detta blev på lång sikt destruktivt för 

samhället och dess utveckling enligt Eriksson- Zetterquist m.fl. (2008).  

 

Under 1500 talet skrevs boken Fursten av Niccoló Machiavelli som handlade om hur 

man då erövrade makt och organiseringen runt makten men också om auktoritet och 

hur organiseringen lever, något man än idag kan se spår ifrån. Machiavelli menade 
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på att man måste ha folket med sig för att få kontroll på organisationen och 

auktoriteten eftersom den oftast kommer från de nedre skikten enligt Eriksson- 

Zetterquist m.fl. (2008). Machiavelli tog i sin bok upp ledarskap och menar på att det 

både kan vara medfött men också att man kan använda sig av tekniker. En bra ledare 

bör enligt Machiavelli vara: opartisk, förnuftig, sansad och kärnfull samtidigt som 

man ska erbjuda uppmuntringar och någon forma av belöning. Viktigt är det också 

att vara en bra observatör när det gäller begivenheter för att på så sätt få ut det bästa 

av varje situation och se de kommande händelserna i förväg för att kunna anpassa sig 

efter dem (Eriksson- Zetterquist m.fl. 2008). Machiavelli påpekade också att som 

ledare är det viktigt att skilja mellan de som enbart eftersträvar att nå sina egna mål 

mot de som faktiskt är lojala personer och han skapade tesen” alla ser vad man 

verkar vara, men få erfar vad man verkligen är”. 

 

3.2 Industrialiseringen 
Har sina rötter i 1500 talets skiftesrörelse som gjorde att delar av jordbruket lades om 

och att arrendatorerna tvingades bort av godsägarna. Skiftesrörelsen gjorde också att 

produktionen av spannmål effektiviserades och att arbetskraften ökade eftersom det 

krävdes färre arbetare. Denna förändring gjorde att bland annat produktionen av 

kläder förlades till jordbrukarna och skapade på så sätt flera olika rutinuppgifter. 

Denna produktion började senare industrialiseras eftersom att det var svårt att 

granska svinn och arbete i det egna hemmet, samtidigt som det krävdes mer kapital i 

takt med att utvecklingen gick framåt enligt Eriksson- Zetterquist m.fl. (2008).  

Istället för arbete i hemmet började man samla människor på en och samma plats och 

på så sätt skapades en fabrik (Andersson 1994). 

 

Under 1600-talet ansågs det att varje människa hade en förbestämd position i 

samhället de inte kunde ändra på, detta på grund av sociala anledningar så som 

exempelvis religion. Medan ledare på 1700-talet faktiskt började tänka att det borde 

vara möjligt att förändra positionen man hade och man började tro att varje människa 

hade ett inre driv och vilja att bättra på positionen i livet genom att öka det 

personliga välbefinnandet och den personliga glädjen. Detta förändrade synen på att 

tjäna pengar på sitt intresse, menar Adam Smith som skrev boken ”The wealth of 

nation” år 1776 (Eriksson- Zetterquist m.fl. 2008). Kapitalismen uppstod och på så 
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sätt kunde man öka sitt delägande i flera olika fabriker och sprida sina risker. I takt 

med att både ägandet och produktionerna ökade krävdes också ett organiserat 

ledarskap, kontroll över organisationen och ägarskapet. Detta eftersom det oftast var 

chefen och förmän som hade koll och oftast var det inte de som var ägare som hade 

kontrollen över företaget, detta enligt Eriksson- Zetterquist m.fl. (2008). 

 

Under 1800-talet uppkom benämningen anställd och människor började anpassa sig 

efter det rådande industrialiserade systemet. Det var till början svårt att få människor 

att komma i tid och att få de anställda att stannade kvar på arbetsplatsen så länge som 

de skulle. Lönerna låga, arbetsdagarna långa och arbetsförhållandena dåliga. 

Fabrikerna vara arbetsplats för både män, kvinnor och barn från fem år och uppåt 

Eriksson- Zetterquist m.fl. (2008). I takt med att efterfrågan växte krävdes också 

större produktion och specialisering vilket gjorde att arbetsfördelningen var ett 

faktum, något som skapade reglering och integrering av insatserna på arbetsplatsen.  

 

När företagen växte började också arbetsledare krävas eftersom ägarna behövde 

behålla kontrollen. Som ledare under 1800-talet skulle man vara ojävig, rättrådig, 

målmedveten och uppmärksam. Samtidigt skulle arbetsledaren ha koll på kvalité, 

kvantitet, underhåll av maskiner, kostnader samt disponera de anställda (Eriksson-

Zetterquist m.fl. 2008). Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet började 

villkoren förbättras för de anställda eftersom man ansåg att det är bättre med en 

arbetsmarknad som består av samarbeten än av konflikter.  

 

Många av teorierna om företagande och organisering hänger ihop med 

industrialiseringen som innebar flertalet olika förändringar främst inom ekonomin 

enligt Eriksson- Zetterquist m.fl. (2008). Produktionen inom industrin växte medan 

sysselsättningen inom jordbruket minskade i stadig takt under 1900-talet eftersom 

fler och fler började arbeta inom industrin. En annan förändring innebar att man var 

tvungen att hitta ett annat sätt att organisera arbetet på. Detta eftersom man inte 

kunde ha samma arbetsfördelning som fanns i det tidigare jordbrukssamhället.  

 

Forskningen gällande organisationer har förändrats under åren, framförallt när det 

handlar om teknik i form av exempelvis analyser och frågeställningar. Idag ligger 
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fokus på att hitta lösningar på de problem som uppstår i organisationen som är enkla 

och effektiva menar Andersson (1994). 

 

3.3 Strategier 

Ingenjören Fredrik Winslow Taylor kom under slutet av 1800-talet med uttrycket 

”Scientific management” (rationaliseringsrörelsen) vilket innebar en teknisk och 

ekonomisk syn på människan, där man riktade in sig på produktionsproblem. På lång 

sikt innebar ”Scientific management” att man flyttade själva kontrollen i 

organisationen från arbetarna till tjänstemän, chefer eller ledningen där det handlade 

om att göra så stora vinster som möjligt (Andersson 1994). 

 

 Taylor menade också att medarbetarnas kunskap och förmåga att utföra arbetet kan 

användas på ett bättre sätt av ledaren. Det handlar om att ta fram ”fighting spirit” hos 

varje medarbetare för att hitta drivkraften hos dem och för att uppnå en ”win-win” 

situation. Detta genom att använda sig av en ”belöning” (i detta fall lön) som var 

proportionerlig till arbetsinsatsen. Medarbetarna blev på så sätt mer motiverade och 

gjorde ett bättre och effektivare arbete eftersom lönen blir prestationsbaserad. Alltså 

uppstår en ”win-win” situation enligt Taylor som också menar att var och en hanterar 

olika arbetsuppgifter på olika sätt och därför ska arbetsuppgifterna utföras av den 

medarbetare som är mest lämplig för uppgiften. Taylor menar att varje medarbetares 

sätt att arbeta ska undersökas av specialister och där efter få ska arbetarna få 

information om hur de arbetar bäst. Taylor hade också en filosofi om att man ska 

dela upp arbetet på två sätt: ” det manuella arbetet” samt det ”intellektuella arbetet”, 

för att det ska uppkomma ett mervärde. På en arbetsplats bör de bästa 

förutsättningarna skapas för en ”win-win”-situation bland företagare och anställda 

samtidigt som man ska arbeta fram den bästa metod för att utföra arbetet så effektivt 

som möjligt med hjälp av experter menar Taylor (Eriksson- Zetterquist m.fl. 2008). 

 

Henri Fayol var aktiv inom den franska gruvindustrin under 1800-talet där han drog 

slutsatserna om hur en organisation skulle fungera utifrån ett 

företagsledningsperspektiv. Enligt Faylo krävdes det en fungerande arbetsledning 

och administration inom organisationerna. Fayol ansåg även att det endast borde 

finnas 6-8 stycken underställda hos varje ledare, detta för att bibehålla kontrollen då 
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chefen fattade alla besluten själv (Andersson 1994). Fayol var aktiv i trettio år inom 

näringslivet och valde att sammanfatta sina lärdomar under sina sista år i livet i 

boken Administration industielle et Générale (Industriell och allmän administration), 

en bok som riktade sig till chefer och som tog upp allt från egenskaper, utbildningar 

och familjeliv. Boken tar även upp vilka roller som är viktiga att hantera så som: 

finansiella uppgifter, tekniska arbetsuppgifter, redovisnings resultat och 

administrativa arbetsuppgifter. Just den sistnämnda arbetsuppgiften var den 

viktigaste eftersom den handlar om det dagliga arbetet i företaget för att få det att 

fungera enligt Eriksson- Zetterquist m.fl. (2008).  Man bör dock inte blanda ihop de 

olika rollerna med ledning/ledarskap då det handlar om strategiska och långsiktiga 

frågor.  

 

Fayol skapade fem steg som var huvudsakliga för de administrativa processer som 

var följande: planering, organisering, befälsutövande, samordning och kontroll. 

• Planering- handlar om att försöka förutse framtiden och skapa en verksamhetsplan 

utefter den.  

• Organisering – handlar om att få fram de kapital som behövs för att kunna hålla 

företaget igång men också hur medarbetarna ska ha det och hur de ska ersättas för att 

skapa ett så bra samarbete med medarbetarna som möjligt.  

• Befälsutövning- innebär ledning av departement, men också att fatta beslut. Det 

gällde att en ledare besitter bra egenskaper som krävdes hos en chef. Enligt Fayol bör 

dessa vara att veta vilka ens medarbetar är, vara en god förebild för dem och ha en 

god relation till dem för att få dem att känna en tillhörighet med organisationen. 

• Samordning- innebär att se till att de olika avdelningarna/verksamheterna arbetar åt 

samma håll inom organisationen. Fayol tipsar om avdelningsmöten som ska ske 

veckovis bland avdelningscheferna för att ha koll på pågående händelser. 

• Kontroll- syftar till att se till så att allt följs och kriterier uppfylls så som exempelvis 

givna planer. 

 

Trots att boken idag är gammal kan man fortfarande se att den är tillviss del relevant 

även för dagens samhälle och organisationer (Eriksson- Zetterquist m.fl. 2008).  

Chester Barnard kom år 1938 ut med boken ”The functions of the Exective” som 

handlar om organisering. Barnard menar att människor vill samarbeta av naturen och 
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det är också därför vi organiserar oss, eftersom vi inte kan utföra stordåd själva. På 

det sättet skapas en organisation där flera personer gör ett medvetet val och skapar 

handlingar tillsammans. Detta kan vara allt ifrån industrier, företag, myndigheter och 

familjer (Eriksson- Zetterquist m.fl. 2008). Genom viljan att samarbeta skapar man 

också förutsättningar för att organisationen ska fungera, speciellt om alla arbetar mot 

samma mål. Då skapas ett moraliskt syfte inom organisationen. Barnad menar också 

att fatta beslut och skapa måla som medlemmarna har är högsta chefens uppdrag. 

Denna person måste vara pålitlig och dominerande av organisationens mål och 

fungera som en förbindelse för dessa. När det råder delade meningar om 

organisationsens mål och medlemmarnas mål så måste man försöka få in de 

medlemmarna som inte samtycker med organisationens mål. Det gäller att man som 

ledare sätter upp målen och försöker få medarbetarna att följa dem. Motivationen hos 

medarbetarna måste vara i balans med vad organisationen vill (Eriksson- Zetterquist 

m.fl. 2008).  

 

Ett strategiskt ledarskap innebär att ledaren leder genom värderingar utifrån mål och 

visioner, men också grundläggande dimensionerna i form av: estetik, etik och 

humanism, detta påverkar på så sätt beslutsprocesserna i dagens samhälle. Ett 

strategiskt ledarskap har gått ifrån teknokrati, ekonomi och kontroll till att det idag 

istället lägger fokus på: humanism, drivkraft och sökande menar Wolvén (2000). 

 

3.4 Ledarskap 
Ledarskap och ledning kan ibland framstå som laddade ord, men de har sin historia 

lång tid tillbaka. Under 1400-1500-talet betydde ledning lejd eller skydd. det var inte 

förrän 1800-talets slut ordet började användas av de personer som befann sig i en 

ledande position enligt Bakka m.fl (2009).  

 

Så vad är egentligen en ledare? Ordet jämförs ofta med en person som står i spetsen 

för något. Att leda kan man ofta förknippa med vägledning av en grupp. Oftast pratat 

man om ledarskap i termerna ”leadership” och ”management”. 

Dessa två ord översätts oftast till ledarskap. Detta innebär att det ibland kan uppstå 

missförstånd då ”leadership” oftast syftar till de personliga egenskaperna hos en 

ledare och dess skicklighet när det gäller att framkalla samarbeten, skapa nya mål 



 

 

 

- 18 - 

 

och inspirera sina medarbetare. Denna typ av ledare besitter ofta en typ av karisma 

och kan påverka sina medarbetare genom att skapa intresse, förbindelser och 

motivation vilket innebär att de leder genom sin personlighet. Enligt Bakka m.fl. 

(2009) står ”leadership” bland annat för följande: inspirera och motivera människor, 

mänskliga resurser, strategi som process, utveckling innovation och lärande. Ordet 

management är mer förknippat med befogenhet och fackkunskap och handlar mer 

om styrning genom system och föreskrifter och personen i fråga fungerar mer som en 

administratör. Enligt Bakka m.fl. (2009) står management bland annat för: styrning 

av system, ekonomiska resurser, teknologin och den ekonomiska 

resultatorienteringen. 

 

Det kommer förmodligen alltid att finnas delade meningar om vad ledarskap 

egentligen är. Utefter de olika forskningstraditionerna beroende på erfarenheter, 

branscher och var i själva ledningssystemet man befinner sig. Idag krävs det ofta att 

en ledare kan behärska både ”leadership” och ”management” för att vederbörande 

ska utföra ett så bra ledarskap som möjligt.  

 

Robert L Katz ansåg att det fanns tre typer av nödvändiga färdigheter för 

management (Bakka m.fl. 2009): 

 

• ”Professionella färdigheter” innebär att man bör besitta specifik kunskap om system, 

skeenden, genomförande och teknik för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. 

Detta genom att använda verktyg och teknik för själva området. 

• ”Sociala färdigheter” innebär kunskaper om sina egna värderingar och tolkningar av 

andra personer samtidigt som ledare ska visa förståelse och acceptans för andra 

människors inspiration, behövligheter och dess kommunikationer. Det är viktigt att 

ledaren också jobbar som en gruppmedlem för att kunna utveckla gruppen.  

• ”Begreppsmässiga färdigheter” innebär att den som är ledare är viktigt att förstå 

organisationen i sin helhet och hur funktionerna är sammankopplade för att ledaren 

ska kunna se organisationen som ett ”system”. Dock ska man komma ihåg att 

skickliga ledare är de som har en förmåga att använda sig av både kunskap och 

skicklighet för att lösa de problemen som uppkommer. 
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Ledarskap kan ses som en relation mellan ledaren och de ledda medarbetarna. Vid ett 

bra och tydligt ledarskap ökar respekten, förtroendet och tilliten för ledaren hos 

medarbetarna. Detta leder till att ledarens legitimitet, auktoritet och ledarställning stärks 

inom organisationen. När ett ledarskap fungerar sämre leder detta till att tilliten, 

respekten och förtroendet sjunker och ledarskapet minskar menar Bruzelius och Skärvad 

(2011). Ett bra ledarskap stimulerar och mobiliserar medarbetarna genom att ta beslut 

och skapa handling både tillsammans med sina medarbetare men också individuellt för 

att målen ska uppnås inom organisationen menar Bruzelius m.fl. (2011) 

 

3.4.1 Ledarskap  

För att utvecklas och för att uppnå förnyelse så krävs det av ledaren att den besitter ett 

personligt engagemang, samordnar och är ansvarstagande samtidigt som den är 

agerande menar Arenfelt (2013). 

 

Henry Mintzberg menade att en ledare har tre viktiga roller i sitt ledarskap nämligen: 

relationsledare, informatör och beslutsfattare. Utöver dessa tre viktiga roller ska ledaren 

sätta mål och få med sig sina medarbetare för att uppnå dem men det handlar också om 

att samspela med omgivningen och att leda i förändring enligt Nilsson (2008). 

 

3.4.2 Ledarskap på olika organisatoriska nivåer 

Vilken typ av ledarskap en ledare använder och vilken effekt det får påverkas av de 

olika nivåerna i organisationens hierarkiska struktur, detta eftersom det ställs olika krav 

i de olika nivåerna då förutsättningarna och medlen varierar menar Jacbosen och 

Thorsvik (2008). Dock har alla nivåer en gemensamhet, nämligen ledning av 

medarbetare. Nedan följer de tre olika organisationsnivåerna: 

 

Institutionella nivån är den nivå där högsta ledningen befinner sig. De har ansvar över 

exempelvis budget, planering och organisationens mål. De ledare som befinner sig i den 

institutionella nivån är också ansvariga för värdegrunden inom organisationen och 

skapar därmed riktlinjer för både organisationen och dess medarbetare. Inom den 

institutionella nivån har även ledarna ansvar för att säkerställa organisationens helhet 

och långsiktighet. 
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Administrativa nivån innebär att ledaren har ett ansvar för begränsade områden inom 

organisationen där de har ett överordnat ansvar. Funktionerna för ledare på denna nivå 

är att organisera, administrera och integrera arbetet inom det område som ledaren leder 

samt kommunikationen mellan de olika organisationsenheterna och nivåerna. 

 

På den operativa nivån befinner sig ledare som bevakar och har ansvar över 

kärnverksamheten inom organisationen. Ledare på denna nivå är oftast ledare över en 

specifik arbetsgrupp och arbetar oftast med handledning och samordning inom 

arbetsgruppen. Oftast innebär det att ledare på den operativa nivån har kunskap om 

arbetet och vet hur eventuella problem ska lösas. Den sociala funktionen mot sina 

medarbetare är viktig genom att ge stöd och uppmuntran till dem enligt Jacobsen m.fl. 

(2008).  

 

 

Ledningsnivåer i organisationer Jacobsen m.fl. (2008) 
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3.5 Ledarstilar 

Det finns flertalet olika ledarstilar och oftast används de olika stilarna för att belysa 

olika beteenden. Nedan följer tre olika typer av ledarstilar som Bakka m.fl. (2009) 

anser är av stor vikt: 

 

”Den autokratiske eller autoritäre ledaren”. Denna typ av ledare är oftast väldigt 

framträdande och använder sig mycket av order och raka direktiv. Ledarpositionen är 

ledarens plattform samtidigt som gruppresultat är ledarens eget ansvar och kritik sker 

ofta personligen även om det handlar om en grupp. Auktoritärt ledarskap medför en 

viss säkerhet inom gruppen eftersom de inte behöver ta några beslut och de är inte 

heller ansvariga. Är ledaren frånvarande kan det uppkomma osäkra förhållanden, lika 

så om gruppen behöver vänta på ett beslutsfattande av den auktoritära ledaren. enligt 

Bakka m.fl. (2009). Denna osäkerhet uppkommer eftersom gruppen oftast är passiv 

när det gäller information och ovana att ta beslut. Auktoritärt ledarskap söker oftast 

effektivitet med hjälp av struktur, fördelning av arbetsuppgifter och genom att ge 

riktlinjer till medarbetarna. Ledaren fattar gärna beslut på egen hand utan att blanda 

in sina medarbetare menar Jacobsen m.fl. (2008) 

 

”Den demokratiske ledaren” är oftast en ledare med både interna och externa 

arbetsuppgifter. Man arbetar oftast efter gemensamt uppsatta mål och medlemmarna 

i gruppen arbetar oftast självständigt både när det gäller planering och utförande. Den 

demokratiske ledaren är oftast opartisk och saklig och är en del av gruppen (Bakka 

m.fl. 2009). Ledaren försöker utveckla bra relationer till sina medarbetare genom att 

uppmärksamma och ge stöttning samtidigt som ledare gärna ser att medarbetarna är 

med i beslutsfattandet menar Jacobsen (2008). Den demokratiska ledarstilen skapar 

även den en viss osäkerhet i gruppen eftersom det inte finns någon tydlig 

rollfördelning. Detta löser man oftast genom utveckling i gruppen och skapar på så 

sätt en slags balans då alla är aktiva, vilket också gör att alla i gruppen förstår 

strukturen och kan lösa sina egna problem. Fungerar inte detta måste ledaren fungera 

som en konfliktlösare anser Bakka m.fl. (2009).  

 

”Laissez-faire ledaren” utför ett passivt ledarskap genom mycket lite involvering i 

arbetet. Denna typ av ledare ger varken kritik eller beröm till de inblandade i gruppen 
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(Bakka m.fl. 2009). En Laissez-faire ledare ses oftast som ett frånvarande ledarskap 

och ledaren har oftast en likgiltig attityd mot medarbetarna. Den ledare som utövar 

denna typ av ledarskap undviker beslut och upplevs som frånvarande menar 

Sveningsson & Alvesson (2010). Enligt Bakka m.fl.(2009) kan detta smitta av sig på 

vissa gruppmedlemmar eftersom kunskapen om ifall jobben som utförs är bra eller 

dåliga inte finns. Detta kan leda till att både självkänslan och motivationen hos 

medlemmarna i gruppen sjunker, vilket medför att gruppen med denna typ av ledare 

oftast har väldigt lågt produktionshänseende. Detta leder till att gruppen oftast är 

otillfredsställd samtidigt som det är lätt att det uppstår irritationer i gruppen eftersom 

ledaren är passiv menar Bakka m.fl. (2009).  

 

Enligt Andersson (1994) så finns det olika syn på ledarskap och kan exempelvis vara 

följande modeller: 

 

Ledarskap som process, vilket kan ses som fyra olika uppgifter i form av kontroll, 

organisering, planering och vägledning. Dessa olika uppgifter är viktiga för att mål 

som finns inom organisationen ska uppnås med hjälp av de olika resurserna. För att 

ledarskapsprocessen ska lyckas måste ledaren kunna ta initiativ, lösa problem som 

uppstår, fatta beslut och vara produktiv och effektiv. 

 

Ledarskap som beteende eller handling handlar om kontakten mellan ledarens egen 

effektivitet och beteende. Här har forskning bland annat visat att effektivt ledarskap 

är ett samband mellan den situationen som råder och ledarens egen stil. 

 

Ledarskap som roll innebär förväntningar på ledaren från exempelvis olika personer, 

både underordnade och överordnade. Detta leder till att ledaren många gånger blir 

den så kallade fokuspersonen. Rollteorin omfattar de förväntningar som ledaren ställs 

inför och det som kommer påverka ledarens eget beteende. 

 

Ledarskap som färdighet handlar om ledarens egen förmåga att omvandla kunskap 

till handling som sedan resulterar i önskvärt resultat. 

Forskare menar på att det som avgör vilken typ av ledarskapsstil en ledare kommer 

att använda sig av är en kombination mellan situationen och personligheten. 
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Ledarskapet uppfattas som utveckling mellan människor, vilket i sin tur handlar om 

hur människor samspelar i olika grupper respektive organisationer och handlar då 

också om inflytande och påverkan på människor emellan enligt Andersson (1994). 

 

Att utöva ett bra ledarskap är idag allt mer omfattande och det berör oss alla mer 

eller mindre både som medarbetare och utövare. De flesta ledarna fightas dagligen 

med problem som exempelvis rör de sociala relationerna och tvivel från andra menar 

Müllern och Elofsson (2006). Ledarskapets vardag kantas oftast av både 

förväntningar och krav från både underordnade och överordnade om vad som skall 

göras och inte göras, samtidigt som ledaren kan ha höga förväntningar på sig själv. 

Ledarskapet handlar i mångt och mycket om att kunna hantera mångtydlighet och 

komplexa situationer som råder anser Müllern m.fl. (2006). 

 

Relationsorientering innebär att ledaren kan vara människocentrerade och se till sina 

medmänniskors behov, uppmuntra dem, skapa sociala nätverk och skapa 

arbetstillfredställelse. Struktur och uppgiftsorientering innebär att ledaren är 

produktionscentrerad och arbetar för att kunna definiera arbetsuppgifter, skapa 

uppgiftsorientering för medarbetarna samt skapa scheman. Ledarskapet i sin tur 

handlar även om att skapa uppmärksamhet på arbetsuppgifterna (produktions- och 

uppgiftsorientering), uppmärksamma sina medarbetare (Person – och relation 

orientering) samt se till medarbetarnas utveckling, problem och intressen enligt 

Müllern m.fl. (2006).  

 

Klenledarskap innebär att ledarskapet är minimalt vilket även smittar av sig på 

medarbetarna så deras prestationer oftast blir minimala. 

 

Uppgiftsorienterat ledarskap – här lägger man vikt på hur uppgifterna och dess 

resultat genomförs. Detta innebär också att informella kontakter och relationer inte 

får så stort utrymme inom organisationen.  

 

Lagomorienterat ledarskap- innebär oftast medelmåttliga prestationer i form av 

exempelvis genomförandet och effektivitet inom organisationen. 
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Lagorienterat ledarskap- skapar stort engagemang hos medarbetaren samtidigt som 

medarbetarna blir självständiga och engagerar sig i organisationen. Detta leder i sin 

tur till en organisation med gemensamhet och arbetsglädje. 

 

I ledarskapsmatrisen som Blake och Mouton (1964) tagit fram så framgår det tydlig 

att det är lagorienterade ledarskapet som är det mest optimal för att nå framgång 

inom organisationen, genom att den låter medarbetarna vara ansvariga både när det 

gäller planering och sedan genomförandet av själva arbetsuppgiften vilket också 

skapar engagemang. Detta är avgörande aspekter när det gäller framgång och 

utveckling för organisationen. Dock bör man tillägga att det är svårt att dra slutsatser 

om vilket som är det ”bästa ledarskapet” då det är många olika aspekter som spelar in 

och vad man som ledare faktiskt vill vara med att påverka. 

 

3.6 Makt 
Nedan följer fyra stycken teorier om just innebörden av makt Andersson (1994): 

Pluralistteorin- menar på att det inte existerar någon som har absolut kontroll, varken 

person eller grupp. Pluralistteorin menar att resultaten som framkommer är effekter 

av de olika maktgrupperingarna. När det handlar om organisationens mål menar 

pluralistteorin att målen är föränderliga, innehåller motsättningar och ibland är 

otydliga. 

 

Elitteorin menar att det är organisationens topp som besitter makten eftersom det är 

de som har kontorollen över resurserna som är viktiga inom organisationen. 

Resurserna ska ses som ett verktyg för att organisationens topp ska kunna se över 

verksamheten och dess intresse. 

 

Nödvändighetsteorin innebär att organisationen är ett naturligt system där man ser till 

helheten och det är ingen speciell person eller grupp som besitter makten. Alla håller 

sig till organisationen och dess struktur och på så sätt är maktens struktur bestämd.  

 

Den etnometodologiska teorin anser att det är medlemmarna i själva organisationen 

som har förhandlat och på så sätt blir makten en form av förhandling. Detta gör att 
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makten bygger på samverkan mellan individer på olika nivåer i organisationen och 

det bygger mycket på samtal, förhandlingar och definitioner. 

 

Dessa olika teorier beskriver hur makt inom organisationer kan uppfattas definierat 

på exempelvis inflytande och auktoritet. Man kan ibland se det som att vissa 

personer har mycket makt medan andra personer inte har det. När man har en så 

kallad maktbalans så är summan av makten jämnt fördelad inom organisationen 

menar Andersson (1994). 

 

3.7 Motivation 

Bakka m.fl. (2009) anser att det kan stå för flertalet olika saker bland annat kan det 

beskrivas som drivkrafter och energi som finns inom varje person. Motivation kan 

även uttrycka sig genom speciella drivande krafter i form av motivation inför arbetet, 

inför att göra karriär och så vidare. Det kan också ses som ett sätt att påverka i 

exempelvis en organisation men kan även ses som personliga intressen och 

utbildning.  

 

Frederick Herzberg kom under 50-talet fram med motivationsmodellen: 

tvåfaktorsteorin där han menade på att det finns två olika faktorer som påverkar vår 

motivation i arbetslivet i form av: hygienfaktorer och motivationsfaktorer. 

 

Hygienfaktorer: inspirerar personers motvilja men kan enligt Herzberg inte framkalla 

motivation. Hygienfaktorer kan vara följande arbetsuppgifter enligt Bakka m.fl. 

(2009): företgaspolicy, ledning, lön och arbetsförhållanden.  

 

Motivationsfaktorer: inspirerar istället personers tillfredsställelse och skapar där med 

också motivation. Motivations faktorer kan vara: Prestation, erkännande, ansvar och 

avancemang. 

 

Oldham och Hackman kom fram med modellen ”The complete job characteristics 

model” där de menar på att man måste kunna skilja på följande enligt Eriksson- 

Zetterquist m.fl. (2008): 
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• Inre arbetsmotivation 

• Arbetsegenskaper 

• Människors olika motivations grund och resultat 

 

Oldham och Hackman menar att dessa tre egenskaper måste var sammansvetsade och 

anpassade efter varandra för att motivation skall uppstå. Detta eftersom den inre 

motivationen innebär att personen måste förstå innebörden av sitt arbete och dess 

resultat. Personen måste också anse att arbetet är ansvarsfullt och meningsfullt. Den 

inre arbetsmotivationen påverkas i sin tur av arbetsegenskaper som kännetecknar 

kunskapen som krävs för att utföra arbetet och variation på arbetet samt att man har 

möjlighet att påverka. Dock blir vi motiverade av olika saker och då kommer vi in på 

sista punkten där Oldham och Hackman menar att de personer som besitter färdighet 

och insikt oftast har en högre motivationspotential medan det är de personer som 

besitter motsatsen som ofta upplever frustration menar Eriksson- Zetterquist m.fl. 

(2008).  

 

Maslow menade på att den sanna källan till motivation är strävan efter balans och att 

behoven bör tillfredsställas i en viss ordning. För att komma högt upp på den så 

kallade motivationsskalan som består av följande steg: fysiska behov, 

trygghetsbehov, samhörighet, uppskattning och slutligen självförverkligande. Så 

måste varje steg uppfyllas innan man kan gå vidare till nästa skriver Nilsson (2008).  

 

Om alla medarbetare deltagit med att formulera målen blir det också lättare att 

motivera dem. Att medarbetaren är motiverad är en väldigt viktig aspekt både när det 

gäller medarbetarens trivsel och utförning av arbetet. Att motivera sina medarbetare 

kan vara bland de viktigaste uppdragen som en ledare har menar Larsson (2007). 

Detta eftersom dåligt motiverade medarbetare leder till sämre resultat då de inte är 

motiverade till att göra ett bra jobb. Genom att placera rätt medarbetare på rätt plats 

ökar chansen att medarbetaren blir motiverad då alla motiveras av olika saker. Det 

gäller att medarbetaren ser möjligheterna och utmaningarna i uppgifterna de ställs 

inför, istället för svårigheterna och problemen anser Larsson (2007). Om man har en 

hög motivationsfaktor så innebär det också att energinivån är hög och målen sätts 

högre än om motivationsfaktorn är låg vilket i sin tur resulterar i lågenergi nivå och 
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låga mål. Konkurrens i måttlig dos kan också ses som motiverande för vissa 

medarbetare. Dock kan det gå till överdrift och istället slå tillbaka och få en motsatt 

effekt. Larsson (2007)  menar att den bästa motivationsfaktorn är när medarbetarna 

själva anser att deras arbete är intressant. 

 

3.8 Delegering 

Det är viktigt att man som ledare ger så många medarbetare som möjligt ansvar 

samtligt som det är av vikt att ledaren personligen också tar ansvar. Barnevik (2013) 

menar att medarbetarna stimuleras av ansvar och det ger i sin tur medarbetaren 

tillfredställelse. Organisationen vinner på det eftersom delegerat ansvar leder till att 

flera medarbetare kan ta egna initiativ och sedan fatta beslut som ökar aktiviteten på 

organisationen vilket är positivt. Delegering är något positivt både för ledaren och 

organisationen. Delegering innebär dock att beslutsfattandet flyttas ner men det är 

fortfarande ledaren som har det yttersta ansvaret trots delegeringen. Det positiva med 

delegering är att desto närmare beslutsfattandet flyttas själva verksamheten desto mer 

positivt är effekten menar Barnevik (2013). Utan delegering blir arbetsbördan på 

ledaren oftast väldigt stor och man bör se delegering som ett komplett överlämnande 

av ansvar. Dock är det viktigt att ledaren fungerar som ett bollplank till medarbetarna 

som ledaren valt att delegera till så att de själva finner lösningarna på exempelvis ett 

problem.  

 

Genom att använda sig av delegering och en kommunicerande organisationsstruktur 

så ökar också möjligheten till ökad delaktighet i organisationen enligt Wolvén 

(2000).  Delegering är också ett verktyg för att ge medarbetarna möjligheten att 

använda sig av den kompetens de besitter både när det gäller ansvar och 

befogenheter. Delegering leder också till att medarbetarna blir mer motiverade, lojala 

och engagerade i verksamheten menar Wolvén (2000) samtidigt som effektiviteten 

ökar då besluten fattas närmare själva verksamheten. Dock så finns det nackdelar i 

och med att kontrollmöjligheterna minskas hos ledningen och det kan bli svårare att 

samordna verksamheten, dock är de negativa bitarna små i jämförelse med de 

positiva anser Wolvén (2000). 

 



 

 

 

- 28 - 

 

Delegering är positivt då det annars kan var svårt att utnyttja erfarenheter, insikter 

och kunskaper hos medarbetarna, samtidigt som man ökar kreativiteten och 

uppmanar till initiativ inom organisationen. Detta leder till att motivationen hos 

medarbetarna ökar, dessutom så bidrar delegering till ökad kunskap och lojalitet 

inom organisationen menar Jacobsen m.fl. (2008). 

 

3.9 Delaktighet  
Delaktighet mellan medarbetarna ökar mer och mer för varje år och forskning inom 

området visar tydligt att delaktighet hos medarbetarna ökar produktiviteten och 

arbetsmoralen inom organisationen samtidigt som delaktighet ökar 

prestationsnivåerna hos de anställda enligt Bolman och E. Deal (2012). 

 

En tydlig delaktighet hos medarbetaren gör så att organisationens mål också blir 

medarbetarnas och på så sätt också påverkar medarbetarnas referensramramar menar 

Ahrenfelt (2013). 

 

Kommunikation kan idag vara en dialog mellan två individer samtidigt som det 

också kan var en flervägsprocess mellan flertalet olika individer. Olika former av 

kommunikation och samtal kan leda till olika resultat inom organisationen enligt 

Ahrenfelt (2013). 

 

Delaktighet innebär att medarbetaren vill att organisationens mål ska förverkligas 

samtidigt som medarbetarna tar ansvar över sina egna arbetsuppgifter enligt 

Bruzelius m.fl. (2011). 

 

3.10 Effektivitet  
Effektiva ledare spenderar mycket tid på att fokusera på kommunikationen mellan 

medarbetare och frågor som rör dem enligt Bolman m.fl. (2012). 

Effektivitet är viktigt för organisationer eftersom de är skapade för att specifika mål 

ska uppnås. Genom att arbeta med hög effektivitet inom organisationen så nås även 

de uppsatta målen. Utöver att en organisation uppnår sina mål så kännetecknas 

effektivitet genom att organisationen vidareutvecklar och upprätthåller relationer 

både till medarbetare och kunder samtidigt som det bör vara en bra arbetsplats 
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menare Bruzelius m.fl. (2011). Effektivitet handlar också om att göra saker på rätt 

sätt genom att resurserna inom organisationen utnyttjas på ett korrekt sätt. 

Det är svårt att mäta om en ledare är effektiv eller ineffektiv, det beror mycket på 

kombinationen av ledaren, ledningsgruppen och själva företaget menar Barnevik 

(2013). Detta eftersom det är svårt att vara en effektiv ledare på ett ineffektivt 

företag. Därför är det inte heller självklart att en framgångsrik ledare är det i alla 

företag så det är många faktorer som spelar in och förutsättningar som ändras. 

 

3.11 Kommunikation 
Är en avgörande aspekt för hur ett samarbete mellan medarbetare kommer att 

fungera. Många av de problem som uppstår inom organisationen som exempelvis 

missförstånd och konflikter beror oftast på att kommunikationen inte fungerar. 

Kommunikationsproblem kan bero på flertalet olika aspekter som exempelvis 

attityder, dagsform och dålig trivsel. Larsson (2007) menar på att det gäller att 

diagnostisera kommunikationsproblemen genom att bli medvetna om dem eftersom 

kommunikation handlar om att förmedla budskap och att kunna förmedla det. 

 

Kommunikation är grunden för att genomföra samordnade aktiviteter och uppfylla 

mål. För en ledare gäller det att genom kommunikation formulera målen inom 

organisationen, stimulera och vidmakthålla kommunikationen bland medarbetarna 

menar Bruzelius m.fl. (2011). 

 

Kommunikation kan vara svårt, speciellt att nå ut till så många medarbetare som 

möjligt, extra viktigt är det då det gäller viktiga ämnen. Som ledare bör man komma 

ihåg att alltid förmedla dåliga budskap personligen. När det gäller kommunikation så 

anser Barnevik (2013) att man som ledare inte kan ”informera för mycket” utan 

istället måste ledaren många gånger ”överinformera”. Som ledare bör man bli ett 

med budskapet som man ska leverera eftersom medarbetarna har lättare att komma 

ihåg att ledare sagt någon än vad ledaren faktiskt sa. 

 

Kommunikation inom gruppen ger en gemensam syn på beslutssituationen inom 

organisationen samtidigt som medarbetarna kan se utmaningar och diskutera 

eventuella problem. Kommunikation mellan medarbetarna kan även leda till att 
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exempelvis olika handlings alternativ uppkommer samtidigt som det är lättare för 

medarbetarna att komma överrens om exempelvis samordning genom en bra och 

tydlig kommunikation menar Jacobsen m.fl. (2008). 

 

 

4    Empiri 
Följande frågor har ställts till intervju personer och följande svar har mottagits: 

 

4.1 Motivation  

Vilka nycklar är viktiga för att motivera dina medarbetare? 

Intervjuperson 1 anser att motivationen hos personalen är en väldigt viktig aspekt och 

genom att tala med personalen skapar man förtroende och tillit. Samtidigt lär ledaren 

känna dem och kan på så sätt ge dem den typ av stöttning och motivation som krävs. 

 

Intervjuperson 2 menar att det finns många olika sätt att motivera sin personal. Mycket 

handlar om att uppmärksamma dem både på det personliga planet men också deras 

prestation.  

 

Intervjuperson 3 anser att det är viktigt att skilja på prestation och person. Då det är 

viktigt att man uppmärksamma både prestationen som personen utför men också ge 

medarbetaren personlig uppmuntran. 

 

Intervjuperson 1 anser att det är viktigt att vara tydlig och ge rätt information för att på 

så ökar förståelsen hos medarbetaren. Medarbetaren får då en chans att utföra sitt jobb 

med de bästa förutsättningarna, då medarbetaren får informationen så de kan utföra 

exempelvis ett nytt projekt rätt.  

 

Intervjuperson 2 menar att det även är viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga och 

tillmötesgående genom både uppmuntran och samtal. Detta för att det är en viktig faktor 

för att kunna prestera så bra som möjligt då delaktighet kan upplevas som oerhört 

viktigt för många. 
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Intervjuperson 3 anser att det är bra att hålla personalen informerad om vad som händer 

i organisationen så att alla känner delaktighet. Det är viktigt för att skapa motivation. 

Ser en medarbetare att jobbet den utför gör skillnad, är det också mycket lättare att 

motivera medarbetaren i både med och motgång eftersom de då är en del av 

organisationen.  

 

Vad anser ni att en chef kan göra för att öka drivkraften och 

motivationen på arbetet hos en medarbetare? 
 

Intervjuperson 1 anser att det är viktigt att framföra att det arbete som medarbetarna 

utför har betydelse för hela organisationens slutresultat. Detta anser intervjuperson 1 

att det ökar motivationen hos medarbetarna. Intervjuperson 1 anser även att genom 

att delegera ansvar skapar man också förtroende mellan ledaren och medarbetarna 

vilket motiverar till att utföra ett bra arbete. Detta eftersom ledaren visar att den har 

förtroende för att personalen klarar av att göra sitt jobb och har förmåga att ta sitt 

ansvar. Intervjuperson 1 anser även att det är viktigt att följa upp och ge feedback på 

arbetet en medarbetare utför. Detta gör att medarbetarna själva kan se hur de har 

presterat och hur de ska göra för att nå nästa utvecklingssteg. Intervjuperson 1 anser 

att detta måste ske genom uppmuntran och stöttning från ledarens sida. 

 

Intervjuperson 2 tycker att en ledare kan skapa motivation genom att ge och delegera 

ansvar till personalen. På så sätt får de möjlighet att växa både som personer och 

medarbetare. Intervjuperson 2 menar även att ledare bör bli bättre på att se 

medarbetarna, kommunicera med dem och regelbundet informera dem om händelser 

och förändringar inom organisationen. Som ledare är det även viktigt att visa sina 

medarbetare att man är tillgänglig och att man även hjälper till med det dagliga 

arbetet om det behövs. 

 

Intervjuperson 3 menar att engagemang och passion från både ledarens och 

medarbetarens sida skapar motivation. Man måste gilla det man gör annars kommer 

man aldrig att kunna utföra ett bra jobb. Arbetet kan man lära sig, men 

engagemanget och passionen måste man ha inom sig för att det ska bli bra. 

Intervjuperson 3 anser också att uppmuntran och stöttning gör att medarbetarna 

känner att de gör ett bra arbete och att de själva vill prestera. Det är även viktigt att 
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ledaren försöker sprida glädje, samt att den uppmuntra medarbetarna att ta egna 

beslut. Det är tillåtet att göra fel och det är bra att man försöker menar intervjuperson 

3. 

 

4.2 Ledarskap 

Hur anser ni som ledare att en bra ledare ska vara gent emot 

medarbetarna? 

 
Intervjuperson 1 anser att som ledare är det oerhört viktigt att vara närvarande och ta 

tag i eventuella problem som dyker upp, det går inte att vara undflyende och inte 

heller undvikande. Om det sistnämnda skulle inträffa så minskas förtroendet hos 

medarbetaren och det kan leda till att medarbetaren inte utför sitt jobb på bästa sätt 

eftersom ledaren är undvikande och skapar ostabilitet i gruppen.  

 

Intervjuperson 2 tycker att det är viktigt att som ledare vara närvarande för sin egen 

grupps trygghet. Detta för att de skall känna att de exempelvis kan ställa de frågor 

som behövs men också för att ledaren skall få en uppfattning om vad dennes 

medarbetare faktiskt gör. 

 

Intervjuperson 3 menar att det är viktigt att vara lyhörd och visa medarbetarna att 

man som ledare finns tillgänglig. Som ledare bör man visa medarbetarna respekt och 

ge dem den stöttning de för stunden behöver, vilket kan vara olika beroende på om 

de exempelvis befinner sig i en uppstart eller är i slutfasen av ett projekt.  

 

Intervjuperson 1 tycker att det är viktigt att uppmärksamma det medarbetarna gör 

och visa att det finns ett värde i just det de utför. Detta gör att de blir medvetna om 

vad de gör bra men också om de skall tänka på något specifikt när de utför nästa 

arbete. Genom detta ger man medarbetarna en chans att utvecklas, både på arbetet 

men också som personer vilket både företaget och medarbetaren vinner på.  

 

Intervjuperson 2 menar att feedback på utförd prestation är en viktig aspekt för att 

skapa motivation hos sina medarbetare. Ett positivt förhållningssätt är också väldigt 

viktigt då motsatsen inte uppmuntrar någon att faktiskt genomföra ett bra jobb. Om 

inte ledaren är positivt till arbetet skall man inte heller räkna med att medarbetarna 
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kommer att vara det då ledarens förhållningssätt har en förmåga att spegla av sig hos 

medarbetarna. 

 

 Intervjuperson 3 menar att ledaren måste tillåta medarbetarna att göra fel då det 

oftast inte hela världen. Om medarbetaren inte vågar göra fel kan den sluta att 

försöka vilket gör att inget arbete blir utfört. Att rätta till ett fel går fortare och kostar 

betydligt mindre än att bara stå kvar på samma ställe vilket inte leder till att verken 

företaget eller medarbetaren utvecklas. 

  

4.3 Kommunikation och Tillgänglighet 

På vilket sätt använder ni er av kommunikation och tillgänglighet och är 

dessa viktiga i ert ledarskap? 
 

Intervjuperson 1 menar att löpande kommunikation i form av exempelvis veckovisa 

avdelningsmöten är viktigt för att stämma av och följa upp utförda uppgifter. Detta 

gör att både ledaren och medarbetaren får en tydlig bild av hur dagens läge ser ut och 

om något behöver ändras i exempelvis tidsplanen. Man skapar ett allmänt personligt 

samtal vilket inte heller är oviktigt. Intervjuperson 1 anser även att det är viktigt att 

personalen känner en trygghet att de kan fråga när några frågor dyker upp under 

arbetstid anser. 

 

Intervjuperson 2 anser att kommunikation också kan innebära information. 

Information kan bland annat förmedlas i skriftlig form eller genom 

muntligpresentation i samband med exempelvis avdelningsmöten. På detta sätt 

förebygger man otydligheter och missuppfattningar, vilket gör det lättare för 

personalen att arbeta och utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt och kan då leverera 

därefter. Intervjuperson 2 anser även att kommunikation i form av en rak och öppen 

dialog med personalen är oerhört viktigt och det skapar förtroende både för ledaren 

och medarbetarna. Bristande tillgänglighet skapar osäkerhet hos medarbetarna och 

minskat förtroende för ledaren. Vilket kan resultera i en splittrad grupp och sänkt 

motivation hos medarbetarna, vilket i sin tur resulterar i sämre slutresultat eftersom 

de kanske inte haft någon att bolla sina idéer. 
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Intervjuperson 3 tycker kommunikation är viktigt, och det är viktigt att man som 

ledare försöker vara tillgänglig och uppmuntra medarbetarna till att ställa frågor. 

Som ledare kan man inte ha alla svar, men tillsammans kan man ofta komma fram 

till en bra lösning. Intervjuperson 3 menar även att det är bra att vara tillgänglig. 

Dock är det kanske inte möjlig men det är viktigt att inte skapar avstånd mellan 

ledare och medarbetare. 

 

4.4  
Delegering och ansvar  

Hur ser ni på delegering och ansvar och hur väljer ni att arbeta med 

dem? 

 
Intervjuperson 1 anser att delegering av arbetsuppgifter är positivt och viktigt. Detta 

eftersom det både visar på förtroende för och uppskattning av medarbetaren och det 

ger medarbetaren möjlighet att utvecklas och växa av ansvaret. Detta bidrar även till 

att motivationen och kunskapen hos medarbetarna ökar.  

 

Intervjuperson 2 tycker att man som ledare kan arbeta med delegering och ansvar på 

många olika sätt. Exempel på detta är: befattningsbeskrivning, uppföljning av 

arbetsuppgifter och projekt. Samt genom systematiserad processtyrning av 

arbetsuppgiften och projektet. 

 

Intervjuperson 3 anser att ledare på olika företag arbetar olika beroende på 

arbetsgrupp och arbetsuppgifter. Delegering är en del av arbetet, dels för att det får 

medarbetarna att växa och utvecklas, samt att det är en bra lösning om man 

exempelvis sitter på olika platser runt om i landet. Dock är det alltid ledaren som i 

slutänden har ansvaret, man kan inte som ledare skylla fel på medarbetaren. 

 

4.5 Delaktigheten 

Vad gör ni för att främja delaktigheten i organisationen? 

 
Intervjuperson 1 organisation har de avdelningschefer som har tydligt uppsatta HR-

utvecklingsmål i avdelningens verksamhetsplan, där delaktighet är en viktig del. 

Chefer och medarbetare har också tydligt uppsatta HR-mål i sina individuella 



 

 

 

- 35 - 

 

handlingsplaner, innefattande hur varje person kan bidra till delaktighet och skapa 

känslan av ”ett företag”. 

 

Enligt Intervjuperson 1 även många organisationer använder ett intranät väldigt 

flitigt och målriktat genom att sprida information om företaget och verksamheten på 

bred front, från hur företaget och affärerna går till exempelvis tjänstetillsättningar, 

avgångar, viktiga inköp med mera. 

  

Intervjuperson 2 har erfarenhet av avdelningsmöten som sker veckovis och anser att 

de utgör en bra möjlighet att sprida information om vad som händer i gruppen samt 

organisationen. Nyhetsbrev kan även skickas ut till alla på företaget för att sprida 

information om händelser på företaget, resultat och produkter. 

 

Intervjuperson 3 har erfarenhet av att företagets ledare samlas för att få information 

av högsta ledningen om aktuella händelser, kommande händelser, budgetarbete och 

resultat som de sedan kan sprida vidare på egna avdelningsmöten. Genom en 

öppenhet och tydlighet skapar man delaktighet i organisationen och det anser 

intervjuperson 3 är väldigt viktigt för att bra jobb skall kunna utföras. 

 

 

4.6 Effektivt ledarskap  

Vad innebär ett effektivt ledarskap för er? 

 
Intervjuperson 1 anser att effektivt ledarskap är beroende på ledarens förståelse av 

sitt uppdrag som just ledare. Det är viktigt att man som ledare har förmåga att 

anpassa sig efter situationen som råder och för ett sådant ledarskap att även 

medarbetarna också anpassar sig. 

 

Intervjuperson 2 anser att ledaren bör ha förståelse för medarbetarna och besitta en 

insikt om att alla medarbetare är olika och har olika behov. Detta gör att man som 

ledare inte kan behandla alla på samma sätt utan se till varje medarbetares behov. 

 

Intervjuperson 3 anser att man oftast inte kan förändra en rådande situation direkt 

utan snarare måste anpassa sig efter den. När man anpassar sig blir arbetet oftast 
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mycket enklare och billigare både för ledaren, dess medarbetare och organisationen. 

Detta ger ett bättre resultat längre fram än om man valt att inte anpassa sig då vi lever 

i en föränderlig tid. Detta gör att det också är viktigt att dra nytta av förändringar och 

inte vara rädd för dem.  

 

Intervjuperson 1 menar att det är viktigt att genom sitt ledarskap vara tydlig men 

också visa respekt gentemot sig själv som ledare och mot sina medarbetare. 

Intervjuperson 1 menar även att för att skapa ett effektivt ledarskap så måste ledaren 

besitta en förmåga att leda andra människor och gilla rollen som bollplank. 

 

Intervjuperson 2 anser att man som ledare skapar mindre osäkerhet bland 

medarbetarna genom att vara tydlig. Detta resulterar i att medarbetarna har en 

möjlighet att arbeta effektivare genom rätt information från början. 

 

Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en ledare? 

Intervjuperson 1 menar att en viktig egenskap hos ledaren är förmågan att lyfta fram 

det bästa hos medarbetarna och förmågan att få medarbetarna att prestera bra och 

leverera i tid. Detta gör också att ledaren litar på sina medarbetare och att de sköter 

sitt jobb även när ledaren inte är på plats. 

 

Intervjuperson 2 anser att alla personer är olika men som ledare måste man gilla sin 

roll och besitter en bra förmåga att leda sina medarbetare. Kan ledaren det så 

kommer medarbetarna känna sig trygga och det uppstår en utvecklig inom 

organisationen. Det gäller även att ha rätt förutsättningar och kunskap för att leda och 

motivera medarbetarna samt ha ”rätt” personliga egenskaper så som karisma, 

tydlighet, engagemang, kunskap och så vidare för att kunna leda och motivera. För 

detta krävs det oftast en blandning av både” leadership” och ”management”. 

 

Intervjuperson 3 menar att det är av vikt att ledaren vågar ta ansvar för sin grupp men 

även att stå upp för medarbetarna när det krävs. Detta gör att medarbetaren vågar 

försöka eftersom ledaren ger stöttning och visa vägen eftersom ledaren är närvarande 

för medarbetarna. 
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5 Analys 
Intervjuperson 1 

 

Framhåller att motivationen hos personalen är en väldigt viktig aspekt och genom 

kommunikation skapar man förtroende och tillit. Samtidigt lär ledaren känna dem 

och kan på så sätt ge sina medarbetare och kan på så sätt ge dem den typ av stöttning 

och motivation som krävs. Även Larsson (2007) menar att medarbetarens motivation 

är en väldigt viktig aspekt både när det gäller medarbetarens trivsel och utförande av 

arbetet. Att motivera sina medarbetare kan vara bland de viktigaste uppdragen som 

en ledare har.  

 

Intervjuperson 1 anser även att det är viktigt att vara tydlig och ge rätt information 

för att på så sätt öka förståelsen hos medarbetaren. Medarbetaren får då en chans att 

utföra sitt jobb med de bästa förutsättningarna, då medarbetaren får information så de 

kan utföra exempelvis ett nytt projekt rätt. Ahrenfelt (2013) framhåller att en tydlig 

delaktighet hos medarbetaren gör att organisationens mål också blir medarbetarnas 

och på så sätt också påverkar medarbetarnas referensramramar. Intervjuperson 1 

anser att det är viktigt att framföra att det arbete som medarbetarna utför har 

betydelse för hela organisationens slutresultat. Intervjuperson 1 anser även att genom 

att delegera ansvar skapar man förtroende mellan ledaren och medarbetarna vilket 

motiverar till att utföra ett bra arbete. Detta eftersom ledaren visar att den har 

förtroende för att personalen klarar av att göra sitt jobb och har förmåga att ta sitt 

ansvar.  

 

Nilsson (2008) menar att en ledare har tre viktiga roller i sitt ledarskap nämligen: 

relationsledare, informatör och beslutsfattare. Utöver dessa tre viktiga roller ska 

ledaren sätta mål och få med sig sina medarbetare för att uppnå målen, men det 

handlar också om att samspela med omgivningen och att leda i förändring.  

Intervjuperson 1 anser att som ledare är det oerhört viktigt att vara närvarande och ta 

tag i eventuella problem som uppkommer. Det går inte att vara undflyende och inte 

heller undvikande. Om det sistnämnda skulle inträffa så minskar förtroendet hos 

medarbetaren och det kan leda till att medarbetaren inte utför sitt jobb på bästa sätt 

eftersom ledaren då skapar ostabilitet i gruppen.  
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Intervjuperson 1 tycker att det är viktigt att uppmärksamma det medarbetarna gör 

och visa att det finns ett värde i just det arbete de utför. Detta gör att de blir medvetna 

om vad de gör bra men också om de skall tänka på något specifikt när de utför nästa 

arbete. Genom detta ger man medarbetarna en chans att utvecklas, både på arbetet 

men också som personer vilket både företaget och medarbetaren vinner på. Larsson 

(2007) anser att kommunikation är en avgörande aspekt för hur ett samarbete mellan 

medarbetare kommer att fungera. Många av de problem som uppstår inom 

organisationen såsom exempelvis missförstånd och konflikter beror oftast på att 

kommunikationen inte fungerar. Intervjuperson 1 menar att löpande kommunikation 

i form av exempelvis veckovisa avdelningsmöten är viktigt för att stämma av och 

följa upp utförda uppgifter. Detta gör att både ledaren och medarbetaren får en tydlig 

bild av hur dagens läge ser ut och om något behöver ändras i exempelvis tidsplanen. 

Man skapar ett allmänt personligt samtal vilket inte heller är oviktigt. Intervjuperson 

1 anser även att det är viktigt att personalen känner trygghet och har möjlighet att 

ställa frågor. Delaktighet hos medarbetarna ökar produktiviteten och arbetsmoralen 

inom organisationen samtidigt som delaktighet ökar prestationsnivåerna hos de 

anställda enligt Bolman och E. Deal (2012). 

 

Intervjuperson 1 anser att delegering av arbetsuppgifter är positivt och viktigt. Detta 

eftersom det både visar på förtroende för och uppskattning av medarbetaren och det 

ger medarbetaren möjlighet att utvecklas och växa av ansvaret. Detta bidrar även till 

att motivationen och kunskapen hos medarbetarna ökar. Barnevik (2013) menar att 

det är viktigt att man som ledare ger så många medarbetare som möjligt ansvar 

samtidigt som det är av vikt att ledaren personligen också tar ansvar. Vidare anser 

Barnevik (2013) att medarbetarna stimuleras av ansvar och det ger i sin tur 

medarbetaren tillfredställelse. 

 

Intervjuperson 1 anser att det är viktigt att genom sitt ledarskap vara tydlig men 

också visa respekt gentemot sig själv som ledare och mot sina medarbetare. 

Intervjuperson 1 menar även att för att skapa ett effektivt ledarskap så måste ledaren 

besitta en förmåga att leda andra människor och gilla rollen som bollplank. 

Ledarskap kan ses som en relation mellan ledaren och de ledda medarbetarna. Vid ett 

bra och tydligt ledarskap ökar respekten, förtroendet och tilliten för ledaren hos 
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medarbetarna. Detta leder till att ledarens legitimitet, auktoritet och ledarställning 

stärks inom organisationen. När ett ledarskap fungerar sämre leder detta till att 

tilliten, respekten och förtroendet sjunker och ledarskapet minskar enligt Bruzelius 

m.fl. (2011). Intervjuperson 1 menar att en viktig egenskap hos ledaren är förmågan 

att lyfta fram det bästa hos medarbetarna och förmågan att få medarbetarna att 

prestera bra och leverera i tid. Detta gör också att ledaren kan lita på sina 

medarbetare och vet att de sköter sitt jobb även när ledaren faktiskt inte är på plats. 

 

 Intervjuperson 2 

Menar att det är viktigt att ledaren är tillmötesgående både genom uppmuntran och 

samtal. Det är även viktigt att medarbetarna känner sig delaktiga.  Detta för att det är 

en viktig faktor för att kunna prestera så bra som möjligt då delaktighet kan upplevas 

som oerhört viktigt för många. Medarbetarna måste också anse att arbetet kräver 

ansvar och är meningsfullt enlig Eriksson- Zetterquist m.fl. (2008). Intervjuperson 2 

anser även att en ledare kan skapa motivation genom att ge och delegera ansvar till 

personalen. På så sätt får de möjlighet att växa både som personer och medarbetare 

anser Larsson (2007). Detta eftersom dåligt motiverade medarbetare leder till sämre 

resultat då de inte är motiverade till att göra ett bra jobb.  

Intervjuperson 2 menar att ledaren bör bli bättre på att se medarbetarna, 

kommunicera med dem och regelbundet informera dem om händelser och 

förändringar inom organisationen. Som ledare är det även viktigt att visa sina 

medarbetare att man är tillgänglig och att man även hjälper till med det dagliga 

arbetet om det behövs. Delaktighet ökar produktiviteten och arbetsmoralen inom 

organisationen samtidigt som delaktighet ökar prestationsnivåerna hos de anställda 

enligt Bolman och E. Deal (2012). 

 

Intervjuperson 2 tycker att det är viktigt att som ledare vara närvarande för sin egen 

grupps trygghet. Detta för att de skall känna att de exempelvis kan ställa de frågor 

som de behöver men också för att ledaren skall få en uppfattning om vad dennes 

medarbetare faktiskt gör. Bruzelius m.fl. (2011) menar att bristande tillgänglighet 

skapar osäkerhet hos medarbetarna och minskat förtroende för ledaren. Detta kan 

resultera i en splittrad grupp och sänkt motivation hos medarbetarna, vilket kan i sin 

tur resulterar i sämre slutresultat eftersom medarbetarna inte haft någon att bolla sina 
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idéer. Kommunikation är grunden för att genomföra samordnade aktiviteter och 

uppfylla mål. För en ledare är det viktigt att genom kommunikation formulera målen 

inom organisationen samt stimulera och vidmakthålla kommunikationen bland 

medarbetarna. Intervjuperson 2 menar även att feedback på utförd prestation är en 

viktig aspekt för att skapa motivation hos sina medarbetare. Ett positivt 

förhållningssätt är också väldigt viktigt då motsatsen inte uppmuntrar någon att 

faktiskt genomföra ett bra jobb. Om inte ledaren är positiv till arbetet skall man inte 

heller räkna med att medarbetarna kommer att vara det då ledarens förhållningssätt 

har en förmåga att av spegla sig hos medarbetarna. 

  

Genom att använda sig av delegering och en kommunicerande organisationsstruktur 

ökar också möjligheten till ökad delaktighet i organisationen enligt Wolvén (2000). 

Intervjuperson 2 anser att man som ledare kan arbeta med delegering och ansvar på 

många olika sätt. Exempel på detta är befattningsbeskrivning, uppföljning av 

arbetsuppgifter och projekt samt genom systematiserad processtyrning av 

arbetsuppgiften och projektet. Wolvén (2000) menar att delegering också är ett 

verktyg för att ge medarbetarna möjlighet att använda sig av den kompetens de 

besitter både när det gäller ansvar och befogenheter. Delegering leder också till att 

medarbetarna blir mer motiverade, lojala och engagerade i verksamheten.  

Intervjuperson 2 anser att kommunikation också kan innebära information. 

Information kan bland annat förmedlas i skriftlig form eller genom muntlig 

presentation i samband med exempelvis avdelningsmöten. På detta sätt förebygger 

man otydligheter och missuppfattningar, vilket gör det lättare för personalen att 

arbeta och utföra arbetsuppgifterna på ett bra sätt och kommer då leverera därefter. 

Ahrenfelt (2013) anser att kommunikation kan vara en dialog mellan två individer 

samtidigt som det också kan var en flervägsprocess mellan ett flertal olika individer. 

Olika former av kommunikation och samtal kan leda till olika resultat inom 

organisationen.  Intervjuperson 2 anser att kommunikation i form av en rak och 

öppen dialog med personalen är oerhört viktigt och skapar förtroende både för 

ledaren och medarbetarna.  

 

Bruzelius m.fl. (2011) anser att genom att arbeta med hög effektivitet inom 

organisationen så nås även de uppsatta målen. Utöver att en organisation uppnår sina 
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mål så kännetecknas effektivitet av att organisationen vidareutvecklar och 

upprätthåller relationer både till medarbetare och kunder. Bolman m.fl. (2012) menar 

att effektiva ledare spenderar mycket tid på att fokusera på kommunikationen mellan 

medarbetare och frågor som rör dem. Intervjuperson 2 anser även att man som ledare 

skapar mindre osäkerhet bland medarbetarna genom att vara tydlig. Detta resulterar i 

att medarbetarna har en möjlighet att arbeta effektivare genom rätt information från 

början.  

 

Intervjuperson 2 anser att det gäller även att ha rätt förutsättningar och kunskap för 

att leda och motivera medarbetarna samt ha rätt personliga egenskaper så som 

karisma, tydlighet, engagemang, kunskap och så vidare för att kunna leda och 

motivera. Enligt Bakka m.fl. (2009) krävs det att man som ledare kan Inspirera och 

motivera människor. Bakka m.fl. (2009) benämner detta som leadership men för att 

lyckas som ledare krävs det även management som är mer förknippat med 

befogenhet och fackkunskap och handlar mer om styrning genom system och 

föreskrifter och personen i fråga fungerar mer som en administratör. 

 

Intervjuperson 3    

Delaktighet är väldigt viktigt för att ett bra jobb skall kunna utföras. En tydlig 

delaktighet hos medarbetaren gör att organisationens mål också blir medarbetarnas 

och på så sätt också påverkas också medarbetarnas referensramramar menar 

Ahrenfelt (2013). Intervjuperson 3 anser att det är bra att hålla medarbetarna 

informerade om vad som händer i organisationen så att alla känner delaktighet. Det 

är viktigt för att skapa motivation. Ser en medarbetare att jobbet den utför gör 

skillnad, är det också mycket lättare att motivera medarbetaren i både med och 

motgång eftersom den då är en del av organisationen.  

 

Intervjuperson 3 menar att engagemang och passion från både ledarens och 

medarbetarens sida skapar motivation. Man måste gilla det man gör annars kommer 

man aldrig kunna utföra ett bra jobb. Arbetet kan man lära sig, men engagemang och 

passion måste man ha inom sig för att det ska bli bra. Bakka m.fl.(2009) menar att 

motivationsfaktorer istället inspirerar personers tillfredsställelse och skapar därmed 

också motivation.  
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Bruzelius m.fl. (2011) menar att delaktighet innebär att medarbetaren vill att 

organisationens mål ska förverkligas och att medarbetarna tar ansvar för sina egna 

arbetsuppgifter. Intervjuperson 3 anser att uppmuntran och stöttning gör att 

medarbetarna känner att de gör ett bra arbete och att de själva vill prestera. Det är 

även viktigt att ledaren försöker sprida glädje, samt att den uppmuntrar medarbetarna 

att ta egna beslut. Det är tillåtet att göra fel och det är bra att man försöker menar 

intervjuperson 3.  

 

Müllern m.fl. (2006) anser att ledarskapets vardag kantas oftast kantas av både 

förväntningar och krav från både underordnade och överordnade, samtligt som 

ledaren kan ha höga förväntningar på sig själv. Ledarskap handlar i mångt och 

mycket om att kunna hantera mångtydighet och komplexa situationer. Intervjuperson 

3 menar att det är viktigt att vara lyhörd och visa medarbetarna att man som ledare 

finns tillgänglig. Som ledare bör man visa medarbetarna respekt och ge dem den 

stöttning de för stunden behöver, vilket kan vara olika beroende på om de 

exempelvis befinner sig i en uppstart eller är i slutfasen av ett projekt. 

  

Enligt Jacobsen m.fl. (2008) ger kommunikation inom gruppen en gemensam syn på 

beslutssituationen inom organisationen samtidigt som medarbetarna kan se 

utmaningar och diskutera eventuella problem. Kommunikation mellan medarbetarna 

kan även leda till att olika handlingsalternativ uppkommer samtidigt som det är 

lättare för medarbetarna att komma överens om exempelvis samordning. 

Intervjuperson 3 tycker kommunikation är viktigt. Det är viktigt att man som ledare 

försöker vara tillgänglig och uppmuntra medarbetarna till att ställa frågor. Som 

ledare kan man inte ha alla svar, men tillsammans men medarbetarna kan man ofta 

komma fram till en bra lösning. Intervjuperson 3 menar även att det är bra att vara 

tillgänglig. Dock är det kanske inte möjligt men det är viktigt att inte skapar onödiga 

avstånd mellan sig själv och medarbetarna.  

 

Intervjuperson 3 anser att delegering är en del av arbetet, dels för att det får 

medarbetarna att växa och utvecklas, men även för att det är en bra lösning om man 

exempelvis sitter på olika platser runt om i landet. Dock är det alltid ledaren som i 
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slutänden har ansvaret. Man kan inte som ledare skylla fel på medarbetaren. Enligt 

Jacobsen m.fl. (2008) är delegering positivt då det annars kan vara svårt att utnyttja 

erfarenheter, insikter och kunskaper hos medarbetarna. Samtidigt ökar man genom 

delegering kreativiteten hos medarbetarna och uppmanar till initiativ inom 

organisationen. Dessutom bidrar delegering till ökad kunskap och lojalitet till 

organisationen detta leder till att motivationen hos medarbetarna ökar. 

 

Bruzelius m.fl. (2011) menar att effektivitet är viktigt för organisationerna eftersom 

de är skapade för att specifika mål ska uppnås. Genom att arbeta med hög effektivitet 

inom organisationen så nås även de uppsatta målen i tid. Intervjuperson 3 anser att 

man oftast inte kan förändra en rådande situation direkt utan snarare måste anpassa 

sig efter den. När man anpassar sig blir arbetet oftast mycket enklare och billigare 

både för ledaren, dess medarbetare och organisationen. Detta ger ett bättre resultat 

längre fram än om man valt att inte anpassa sig då vi lever i en föränderlig tid. Detta 

gör att det också är viktigt att dra nytta av förändringar och inte vara rädd för dem. 

Bruzelius m.fl. (2011) menar att effektivitet handlar också handlar om att göra saker 

på rätt sätt, genom att resurserna inom organisationen används på bästa sätt.  

 

Intervjuperson 3 menar att det är av vikt att ledaren vågar ta ansvar för sin grupp och 

även att stå upp för medarbetarna när det krävs. Detta gör att medarbetarna vågar 

försöka eftersom ledaren är närvarande för att ge stöttning och visa vägen. Bruzelius 

m.fl. (2011) anser att ett bra ledarskap stimulerar och mobiliserar medarbetarna 

genom att ta beslut och skapa handling både tillsammans med sina medarbetare men 

också individuellt för att målen ska uppnås inom organisationen.  För att utvecklas 

och för att uppnå förnyelse så krävs det av ledaren att den besitter ett personligt 

engagemang, samordnar och är ansvarstagande samtidigt som den är agerande menar 

Arenfelt (2013). 
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6 Diskussion  
Syftet med denna uppsats var att få en fördjupad förståelse för ledarskapets påverkan 

i en organisation. Följande problemformuleringar var till grund för denna uppsats: 

Hur ser ledare på ledarskapets påverkan i en organisation?  I undersökningen 

intervjuades tre personer som besitter en ledande position i sitt yrkesverksamma liv. 

Följande frågor ställdes: 

 

 Vilka nycklar är viktiga för att motivera dina medarbetare? 

 Vad anser ni att en chef kan för att öka drivkraften och motivationen på arbetet hos 

en medarbetare? 

 Hur anser ni som ledare att en bra ledare ska vara gentemot medarbetarna 

 På vilket sätt använder ni er av kommunikation och tillgänglighet och är dessa 

viktiga i ert ledarskap? 

 Hur ser ni på delegering och ansvar och hur väljer ni att arbeta med dem? 

 Vad gör ni för att främja delaktigheten i organisationen? 

 Vad innebär ett effektivt ledarskap för er? 

 Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en ledare? 

 

Nedan följer en diskussion om vad som framkommit i uppsatsens analys av 

intervjuer kontra teori. 

 

Det som har framkommit väldigt tydligt under intervjuerna är att alla tre ledarna 

anser att motivation är viktigt men att man kan motivera sin personal på olika sätt. 

Exempel på detta kan vara genom kommunikation, uppmärksamhet och delaktighet, 

något som även teorin styrker. I intervjuerna framgår även vikten av att skilja på 

person och dennes prestation. Det framgår även att olika medarbetare har olika 

behov. Detta gör att man som ledare måste anpassa sig efter den rådande situationen. 

Som ledare är det viktigt att följa upp medarbetarnas arbete och ge dem den feedback 

och stöttning de behöver så att de själva vill prestera. På så sätt ökar drivkraften och 

motivationen hos medarbetarna. 
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När ledarna under intervjun fick ange hur de ansåg att en bra ledare skulle vara 

gentemot medarbetarna, så ansåg alla tre att en bra ledare bör vara tillgänglig och 

närvarande för medarbetarna för att skapar en trygghet inom gruppen.  

Det är också viktigt att en bra ledare är lyhörd och kan se till medarbetarnas behov 

samt att ledaren tillåter medarbetarna att göra fel. 

 

Kommunikation och tillgänglighet är två centrala begrepp inom ledarskap. 

Intervjupersonerna menade att dessa två aspekter är oerhört viktiga för att ett 

ledarskap skall fungera samtidigt som det behövs för att hålla medarbetarna 

motiverade. Genom god kommunikation och en ledare som finns tillgänglig för sina 

medarbetare så blir det lättare för medarbetarna att utföra arbetsuppgifterna på ett bra 

sätt vilket alla inom organisationen vinner på. 

 

Alla tre intervjupersonerna anser att delegering och ansvarsutdelning är en viktig 

aspekt inom organisationen för att ta vara på medarbetarnas kompetens samtidigt 

som det gör att organisationen utvecklas. Delegering och ansvars utdelning till 

medarbetarna visar på uppskattning och förtroende och gör att medarbetarna 

utvecklas som personer och får ökad kunskap och motivation. 

 

Delaktigheten inom organisationen är viktig för alla medarbetares välbefinnande då 

det bidrar till att skapa en känsla av ett företag. Eftersom man inom organisationen 

skapar en öppenhet och en tydlighet så skapar man också en delaktighet, vilket både 

kan öka motivationen och viljan att utföra ett bra arbete. 

 

För att ledarens skall kunna utföra ett effektivt ledarskap så är det viktigt att denne 

har en förmåga att anpassa sig efter den rådande situationen och se något positivt i 

varje förändring. Det gäller även att ha förståelse för sina medarbetare och dess 

behov eftersom det gäller att få med sig dem i både anpassningen och förståelsen. 

Alla människor är olika och det kommer alltid att finnas ledare som är mer lämpande 

och det kommer alltid finnas ledare som är mindre lämpande för sin roll. Som ledare 

är det viktigt att besitta förmågan att lyfta fram det bästa hos varje medarbetare och 

få medarbetarna att vilja prestera. Det är även viktigt att ledaren besitter de 

kunskaper som krävs för positionen de besitter. 
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7 Slutsats  
Under industrialiseringen var läskunnigheten liten hos de anställda vilket gjorde att 

det krävdes stor tydlighet från ledarens sida. Trots att läskunnigheten idag är hög så 

är fortfarande tydlighet en viktig aspekt inom ledarskapet, vilket studien har visat på. 

Dagens tydlighet innebär att personen i den ledande positionen håller medarbetarna 

informerade och ge rätt information gällande exempelvis arbetet. På detta sätt får 

medarbetaren bättre förutsättningar att utföra och utvecklas i sitt arbete. Det framgår 

även att medarbetaren uppmuntras av delaktighet. Detta väckte under 

industrialiseringen en fighting spirit hos medarbetaren något som går att jämföra med 

vad dagens ledare kallar motivation. I samband med motivation går det att tala om 

engagemang och passion, något som dagens ledare menar på spelar viktig roll i ett 

väl genomfört arbete och en fungerande organisation. Samtidigt som engagemang 

och passion måste finnas så måste ledaren även tillåta medarbetarna att göra fel. 

Detta har blivit mer accepterat på senare tid, då det förr var mer kontrollerat vilket 

hade en destruktiv utgång för samhället. Idag menar man istället att om man inte 

försöker så stannar hela processen och det blir mindre negativt att göra fel än att stå 

still i utvecklingen. Idag är företagen mer måna om sina medarbetare och ser dem 

som en tillgång istället för något utbytbart som man gjorde förr. Detta beror bland 

annat på att medarbetaren besitter en kompetens som företaget vill ta tillvara på. Idag 

är viktigt att skapa förtroende och tillit mellan ledare och medarbetare samt att även 

lära känna dem på ett personligt plan för på så sätt kunna stötta individen där den 

behöver det. Man har gått från ett väldigt strikt samhälle till ett mer öppet samhälle, 

något som även märks i dagens ledarstilar där exempelvis den mer grupporienterade 

ledaren gemensamt med sina medarbetare arbetar som ett team istället för att allt 

skall vara delegerat från högsta ledningen. Genom att ha avdelningsmöten och 

involvera en hel grupp går det att stämma av och följa upp uppgifter samtidigt som 

information och erfarenheter delas och gruppen blir en stark enhet.  

 

Kommunikation blir även en viktig del i förtroendeskapandet bland medarbetarna då 

det är viktigt att en ledare finns tillgänglig när det uppkommer frågor och som stöd 

och uppmuntring i både med och motgång. Detta upptäcktes redan tidigt då industrier 

växte och det krävdes fler avdelningar och mellanchefer för att ha koll på den 

kvantitet som skulle produceras samtidigt som organisationen ville uppehålla den 
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tidigare kvalitén. Delegering används idag på ett liknade sätt men har fler nivåer då 

det är viktigt att medarbetare att få förtroendet att ansvara för en del i exempelvis en 

produktion. Detta går att återkoppla till motivation där ett personligt utvecklande är 

uppskattat och får både individen och gruppen att växa. Dock är det viktigt att 

ledaren alltid har det främsta ansvaret då det är denne som i slutänden är ansvarig. 

Det blir därför viktigt att ledaren finns tillgänglig för sina medarbetare då ledaren ska 

förmedla trygghet och förtroende till gruppen. 

 

Det är viktigt att en ledare har rätt personliga egenskaper för att kunna leda en grupp. 

Oftast består rätt personligan egenskaper av en blandning mellan leadership och 

management. Dessa blev tidigt två byggklossar för framgångsrikt ledarskap. 

Leadership står för de personliga egenskaperna i ett framgångsrikt ledarskap, det vill 

säga exempelvis karisma, intresseskapande och motivation. Termen management är 

oftast förknippad med befogenhet och fackkunskap och fungerar som en 

administrativ styrning. Tillsammans ska den personliga och administrativa sidan 

utgöra en bra grund för ledaren skall kunna fungera som en rådgivare gentemot sina 

medarbetare och på så sätt visa vägen och lyfta fram det bästa hos dem.  

 

För att kunna vara en effektiv ledare är det viktigt att förstå sitt uppdrag och ta ansvar 

för den grupp av medarbetare man leder. För att få en funktionell grupp är det viktigt 

att välja ut de medarbetare som passar till de olika positionerna i gruppen genom att 

välja rätt person för rätt plats. Detta har sedan länge varit ett vinnande koncept då 

man redan på 1800-talet kom fram till att olika människor hanterar arbetsuppgifter på 

olika sätt och att man på det sättet kan effektivisera arbetet genom att placera rätt 

medarbetare på rätt plats.  
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7.1 Resultat 

Har ett företag en bra ledare som besitter färdigheter som tydlighet, kommunikation, 

tillit, motivation och delaktighet. Har man förutsättningarna att bygga upp en stadig 

grund för ett framgångsrikt ledarskap gentemot sin grupp. Genom att starta med en 

tydlighet av gruppens rollbeskrivning, det vill säga ledarens samt gruppens uppgifter 

så byggs en stadig grund upp. Kommuniceras dessa på ett tydligt sätt kommer 

gruppen nå en tillit gentemot varandra och ledaren. När tillit skapas kan gruppen 

motivera varandra samtidigt som ledaren visar vägen. Detta leder till att delaktighet 

inom gruppen skapas och ledaren kan förlita sig på att de tillsamman utvecklas både 

som människor samt leder företaget mot tillväxt. 
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