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Abstrakt 
 
Titel: Ledarstilar – en studie om hur ledare påverkas av skiftande förutsättningar 
 
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Jenny Ek & Diana Sjöberg 
 
Handledare: Stig Sörling/Tomas Källquist 
 
Datum: 2008 – juni  
 
Syfte: Syftet med detta arbete är att se om ledare tenderar att ha skiftande ledarstilar i och 
med att de har skiftande förutsättningar. Vi vill även se hur stor medvetenhet ledare tenderar 
att ha beträffande sin egen ledarstil. 
 
Metod: Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie, med intervjuer som ett viktigt inslag. 
Informationen som vi har insamlat ligger till grund för vår analys och slutdiskussion. Vi har 
utfört en intensiv studie där vi endast har intervjuat några få respondenter och utifrån de 
erhållna svaren bildat oss en uppfattning. Vi har studerat redan befintliga teorier och ställt 
dessa mot vårt empiriska material. Vårt mål har inte varit att hitta en absolut sanning, utan 
vår avsikt har varit att se om vår empiriska undersökning stämmer, eller inte stämmer, 
överens med tidigare forskning.  
 
Resultat & slutsats: Det som vi har funnit är att ingen av våra respondenter har en 
renodlad ledarstil. De leder som de önskar att leda, men vi ser dock att vissa förutsättningar 
påverkar ledarstilen. Verksamheter med olika inriktningar och skiftande produktion 
påverkar ledaren, i och med att kraven varierar mellan olika branscher. Det som vi kan 
konstatera, är att ledarstilen är ett medvetet val i den bemärkelse att samtliga respondenter 
har valt att leda efter hur de är som personer. Samtliga respondenter är även överens om att 
de egenskaper de själva har och hur de är som personer, speglar den bild av ledare som de 
vill vara. 
 
Förslag till vidare forskning: Ett förslag på vidare forskning, kan vara att undersöka 
ledarstilar i en viss vald bransch och därmed inrikta sig till på en och samma typ av 
verksamhet. Det kan vara intressant att se om det finns likheter/olikheter på ledarskapet 
inom samma verksamhetsgren, och jämföra dessa ledare med varandra. 
 
Uppsatsens bidrag: Våra förhoppningar är att denna uppsats ska bidra till en ökad 
förståelse för att ledare och deras stilar inte är en enkel ekvation. Främst ser vi att vårt 
arbete kan vara till nytta för medarbetare. Vi tror att en ökad medvetenhet hos dem kan leda 
till en ökad förståelse för varför deras ledare har en viss stil och därmed skapa viss respekt.    
 
Nyckelord: Ledarstilar, Förutsättningar för ledarstil, Ledare 
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Abstract  
 
Title: Leadership style – a study in how leaders are affected by varying conditions 
 
Level: Master of Science in Business Administration  
 
Author: Jenny Ek & Diana Sjöberg  
 
Supervisor: Stig Sörling/Tomas Källquist 
 
Date: 2008 – June 
 
Aim: The aim of this work is to see if leaders tend to have varying leadership styles in 
view of the fact that they have varying conditions. We also want to see how big awareness 
leaders tend to have regarding there own leadership style.  
 
Method: We have chosen to carry out a qualitative study, with interviews as an important 
element. The information we have collected constitute the base for our analysis and 
conclusions. We have completed an intensive study where we only have interviewed a few 
persons, and formed an understanding on the basis of the answers. We have studied already 
existing theories and compared them with our empirical material. Our goal have not been to 
find an absolute truth, instead our intention have been to see if our empirical investigation 
correspond or not with earlier research.  
 
Result & Conclusions: What we have found is that none of our respondents have a pure 
leadership style. They lead as they wish to lead, but we can see that some conditions do 
have an effect on the leadership style. Businesses whit different directions and changing 
productions affect the leader, since the demands vary between branches. What we could 
state is that the leadership style is an aware choice in the sense that all respondents’ has 
chosen to lead dependent on the kind of person they are. All respondents also agree that 
their qualities and how they are as persons, reflects the leader they wish to be.  
 
Suggestions for future research: A suggestion for future research could be to investigate 
leadership styles in a chosen branch, and with that set focus on the same type of business. It 
could be interesting to see if there are similarities or differences in the leadership in the 
same field of activity, and compare the leaders with each other.  
 
Contribution of the thesis: Our expectations are that this essay will contribute to an 
increased understanding for the complex equation between leaders and their styles. 
Foremost we see that this work can be useful for co-worker. We believe that an increased 
awareness could lead to an increased understanding in why their leader has a certain style, 
and with that create some respect.  
 
Främst ser vi att vårt arbete kan vara till nytta för medarbetare. Vi tror att en ökad 
medvetenhet hos dem kan leda till en ökad förståelse för varför deras ledare har en viss stil, 
och därmed skapa viss respekt.    
 
Key words: Leadership styles, Leadership styles conditions, Leader  
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1 Introduktion  
 
 
I detta kapitel presenterar vi byggstenarna i vårt arbete. Inledningsvis introducerar vi läsaren 
med en problemdiskussion och därefter förevisar vi uppsatsens frågeställningar, syfte, 
avgränsningar, samt disposition. 
 
 

1.1  Problemdiskussion 
 
Ledarskap är ett ämne som konstant diskuteras. Det finns ett flertal teorier om hur det 
”perfekta ledarskapet” ska utövas. Ledarskap som begrepp, finns det ingen entydig förklaring 
om. En ansats till definition är dock följande: 
 

”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva 
mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra. Ditt 

ledarskap formas i dina relationer till framförallt dina medarbetare.”  1

 
Ovanstående beskrivning tycker vi, efter att ha studerat mångsidig litteratur, sammanfattar 
begreppet väl. Det talas om att ledarskapet innefattar att motivera andra till att prestera för att 
uppnå satta mål.2 Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning och 
medarbetare. Det är viktigt att anpassning sker efter medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter 
och kompetens, samt yttre krav.3 Ledarskapet är en relation där ledaren påverkar 
medarbetarna, och där medarbetarna i sin tur påverkar ledaren. Det handlar om en makt där 
det ar viktigt att lägga beslag på medarbetarnas förtroende, genom att göra sig förtjänt av 
den.4 Vi ser på ledarskapet som en mekanism där det är fråga om att ena människor och få 
dem att inse att de strävar mot samma mål. Våra olikheter medför att vi kan komplettera 
varandra, samtidigt som de tvingar oss att utveckla vår samarbetsförmåga.  
 
Ledarskapet medför många paradoxer och Svedberg lyfter bland annat fram följande 
paradoxer, ursprungligen av Sørensen (1992). Ledaren ska vara nära medarbetarna då det är 
en förutsättning för att kommunicera, vägleda och motivera. För att kunna se båda sidorna vid 
en konflikt är det viktigt med distans. Ledaren sägs också vara den som ska ”gå i täten” och 
visa vägen mot målen, medan en låg profil gynnar medarbetarnas framgång. Att kontrollera 
visar att ledaren har intresse i medarbetarnas prestationer, samtidigt som det är viktigt att 
medarbetarna känner att de har ledarens förtroende eftersom det främjar ansvar och 
motivation.5  
 
Det förekommer teorier om olika ledarstilar. Stilar som talar om att en ledare ska hantera sin 
roll på ett varierande sätt, där exempelvis synen på regler och självgående människor skiftar. 

                                                 
1 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=603 
2 Hellriegel, D, m.fl., [2005], Management: A Competency -Based Approach, s 10 
3 http://www.ledarna.se/portal/guide.nsf/0/4513D0BC28AA4490C1257260004B23F3?OpenDocument 
4 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=603 
5 Svedberg, L, [2007], Gruppsykologi, s 298-299 
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Det hävdas att det finns ett bästa sätt att styra, att någon ledarstil är att föredra framför en 
annan. Denna syn får även motta kritik, då det anses vara en allt för naiv syn på ledarskapet.6    
En bra ledare anpassar sitt ledarskap efter medarbetarnas behov. Vissa människor måste 
styras, medan andra kan vara mer frigående. Därtill existerar de människor som kräver en 
blandad ledning för att bäst kunna fungera.7 Det finns även en syn som talar om ledaren som 
en hjälte. Enligt den så kallade Hjälteskolan spelar det ingen roll hur situationen ser ut, utan 
med en ledare av det ”rätta virket” så löser sig allt. En nedtonad syn av Hjälteskolan talar 
däremot om att en organisations framgång hör samman med rätt ledarstil. Effektiviteten anses 
vara beroende av att en given ledarstil kopplas samman med ett givet läge i organisationen. 
Problem uppstår dock för ledaren när organisationen utsätts för förändringar.8  
 
Organisationer påverkas av miljön. Det uppstår olika problem som de måste behärska och 
övervinna för att överleva. Hur organisationer präglas beror på olika situationer. De påverkas 
exempelvis av storlek, teknologi, arbetsdelning och uppgifter. Arbetsdelningen kan vara 
relativt oföränderlig eller omväxlande, och uppgifter kan vara fasta eller varierande. Vid 
styckproduktion har det visat sig att det är vanligt med självständigt ansvar där 
yrkeskompetensen är hög. Motsatsen finns att se i massproduktionen, där arbete ofta utförs av 
personal som saknar specialkompetens. Det hävdas att det i massproduktion finns ett behov av 
att fokusera på styrning, medan detta synsätt inte är utmärkande vid specialiserad 
tillverkning.9 När omvärlden förändras, förändras även ledarens roll.10

 
Vi ser således att en ledare kanske inte helt kan välja sin egen ledarstil, utan att han är 
påverkad av ett antal förutsättningar. Ledaren kan själv tycka att han valt sin ledarstil, men i 
grunden är han kanske påverkad av förutsättningarna och i realiteten är det dessa som till stor 
del styr valet.  
 
Ur vår aspekt är det självklart att ledare behöver anpassa sin ledarstil utifrån den organisation 
som de arbetar i. Vi tror nämligen att ledarnas förutsättningar skiftar, men kanske är vi för 
enkelspåriga i vår tankegång? Världen är kanske mer komplex. I vissa situationer kan allt 
tyckas vara enkelt, men om vi skrapar på ytan kanske vi upptäcker att så inte är fallet.  
Vi tror inte att det är helt enkelt att hitta sin stil som ledare. Att som ledare anpassa sig efter 
både individ och miljö låter teoretiskt väldigt fint, men vi är inte helt säkra på att det är en 
”enkel nöt att knäcka”. Kanske är det även så att det är möjligt för en stark ledare kan hålla 
fast vid sin stil oavsett vilka förutsättningar som denna ställs inför. 
 
Enligt vissa teoretiska aspekter ter det sig vara enkelt att bara bestämma sig för en ledarstil, 
men samtidigt ser vi att det finns paradoxer att ta hänsyn till. Vi är osäkra på ekvationen och 
ser inte tydligt att den går samman. Vi är inte helt säkra på att en ledare kan sägas ha en 
ledarstil och samtidigt ta hänsyn till motsägelser. Kanske är det inte helt enkelt att sätta en 
”titel” på ledarens stil. 
 
Dessa diskussioner finner vi vara intressanta och de har även skapat en nyfikenhet hos oss att 
finna mer om orsaker till att företag har olika ledarskap. Vi vill ta reda på om företags olika 

                                                 
6 Svedberg, L, [2007], Gruppsykologi, s 314 
7 http://www.agemyr.com/ledarskap.html 
8 
http://www.iscogroup.no/Kunder/Isco/Isco.nsf/f5679cacc1419e81c1256a00002cec36/97c273303271a1fdc1256b
e3003b3314!OpenDocument 
9 Bakka, J F, m.fl., [2001], Organisationsteori: Struktur – kultur – processer, s 71-75 
10 Bergengren, M, [2003], Organisation & Ledarskap, s 140 
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karaktärer skapar skiftande förutsättningar för ledarstilar, det vill säga att vi vill undersöka hur 
företag leds och varför de leds på ett specifikt sätt.  
 
Efter detta nämnt, har vi uppsatt följande frågeställningar och syfte för vår uppsats. 
 
 

1.2   Frågeställningar 
 
• Har ledare en renodlad ledarstil? 

 
• Vilka faktorer påverkar ledarstilen? 

 
• Är ledarstil ett medvetet val? 
 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att se om ledare tenderar att ha skiftande ledarstilar i och med att de 
har skiftande förutsättningar. Vi vill även se hur stor medvetenhet ledare tenderar att ha 
beträffande sin egen ledarstil. 
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Vi kommer i vår studie fokusera på ledaren och vilken stil denne har i egenskap av ledare. 
Arbetet kommer att skrivas ur en ledarskapsinriktning, och vi kommer ej att se till 
medarbetarnas uppfattningar. Detta val har vi gjort då vi avser att ge en bild av hur ledarna 
hanterar sitt ledarskap, och inte hur de uppfattas som ledare.  
 
En forskare måste alltid göra vissa begränsningar i sin studie, då han inte kan studera allt 
inom det valda området. Vi har från den utgångspunkten, valt att studera ett begränsat antal 
förutsättningar. Vi tror dessutom att det är omöjligt att ”få med” alla existerande 
förutsättningar. Oavsett hur många vi än väljer att studera, är det inte säkert att vår 
undersökning är representativ för helheten då vi har gjort ett urval av de ledare som vi ska 
undersöka. 
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1.5 Disposition 
 
Arbetet är disponerat enligt följande kapitel: 
 
 

2 
METOD 

3 
TEORI 

4 
EMPIRI 

5 
ANALYS 

6 
SLUTDIS-
KUSSION 

 
 
Figur 1. Dispositionsmodell. (Egen modell) 
 
 
2 METOD:  
I detta kapitel lyfter vi fram hur vårt arbete är konstruerat. Inledningsvis redogör vi för synsätt 
och ansats. Därefter förklarar vi hur vi har gått till väga med teori-, empiri-, samt 
analysavsnittet. Vi motiverar även varför vi har gjort vissa val, och vilka risker som vi måste 
ha i beaktande. Vi hoppas att kapitlet ska bidra till en förståelse för hur vi har skapat och 
byggt upp vårt arbete. 
 
3 TEORI:  
Detta kapitel ska ge insikt i teorin som ligger till grund för vår empiri. Vi skriver först en kort 
presentation om olika ledarstilar, och därefter lyfter vi fram olika teorier där varierande 
förutsättningar för ledarskap synliggörs.  
 
4 EMPIRI:  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för det material som vi har sammanställt från våra 
intervjuer. Inledningsvis kommer vi att se till företagens ledarstilar och därefter lyfter vi fram 
de bakomliggande anledningarna.  
 
5 ANALYS: 
I detta kapitel ska vi analysera det empiriska resultatet som vi har erhållit. Analysen fullgörs 
med utgångspunkt från syftet med vår rapport och vi gör även kopplingar till tidigare 
presenterade kapitel med befintliga teorier inom området. 
 
6 SLUTDISKUSSION:  
I detta avslutande kapitel, ämnar vi att diskutera vad vi anser oss ha upptäckt i vår 
undersökning. Vi har som avsikt att föra en diskussion om huruvida tidigare teorier och våra 
empiriresultat påvisar likheter. Analysen genomförde vi i tidigare kapitel och här avser vi att 
knyta samman den med vårt syfte och våra frågeställningar. Vi avslutar med ett förslag till 
vidare forskning. 
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2 Metod 
 
 
I detta kapitel lyfter vi fram hur vårt arbete är konstruerat. Inledningsvis redogör vi för 
synsätt och ansats. Därefter förklarar vi hur vi har gått till väga med teori-, empiri-, samt 
analysavsnittet. Vi motiverar även varför vi har gjort vissa val och vilka risker som vi måste 
ha i beaktande.  Vi hoppas att kapitlet ska bidra till en förståelse för hur vi har skapat och 
byggt upp vårt arbete. 
 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Det finns spelregler som ska följas för allt vetenskapligt arbete. Dessa spelregler beror på de 
kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångspunkterna och ligger till grund för vilket val en 
undersökare gör. Det är de vetenskapliga utgångspunkterna som fastställer spelreglerna samt 
motiverar varför de bör tillämpas. Hermeneutik ligger till grund för det kvalitativa 
metodvalet, vilket även är den metod vi har valt att tillämpa.11  
 
Det är nödvändigt att tolka människors beteenden, handlingar och val för att kunna få kunskap 
och insikt i deras omvärld. För att vi ska kunna få en förståelse för individers och grupper av 
individers omvärld, kan hermeneutiska teorier tillämpas. Dessa teorier förmedlar en förståelse 
och förklarar varför en individ, eller grupp av människor, handlar som de gör. Hermeneutiska 
studier har sitt utgångsläge från vad individer sagt, skrivit, tänkt och gjort, samt resultatet av 
individers handlingar i form av värderingar. Det blir också möjligt, med hjälp av teorierna, att 
förutsäga hur människor, eller grupper av individer, kommer att agera i olika situationer.12

 
Positivistiska teorier tillämpas som utgångsläge vid kvantitativa undersökningar. Då vår 
undersökning är av kvalitativ karaktär, lämpar sig inte ett positivistiskt synsätt.13

 
 

2.2 Kvalitativ ansats 
 
I vår uppsats har vi valt att arbeta med den kvalitativa ansatsen, då vi anser att den bäst lämpar 
sig för att vi ska kunna uppfylla vårt syfte. Vi utgår från hur chefer upplever sin ledarstil och 
förutsättningar som har påverkat just det valet. Denna ansats är bra som utgångspunkt, då den 
undersöker hur människor tolkar den sociala verkligheten. Genom observation kan vi se vad 
människor gör och vad de säger och efter att ha låtit dem själva fritt tala, kan vi förstå deras 
uppfattning av sociala fenomen.14  
 
Kvalitativa undersökningar avser studier som syftar till att frambringa resultat och slutsatser 
utifrån en kvalitativ analys, och i huvudsak av kvalitativa data. Syftet med dessa studier är att 
                                                 
11 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 38 
12 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 102 
13 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 38 
14 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 39 

 10



beskriva, analysera, samt förstå beteendet hos enskilda personer och grupper, med 
utgångspunkt från dem som studeras. Slutligen ska den kvalitativa undersökningen bidra till 
att vi som uppsatsförfattare kan presentera ett resultat och slutsatser med hjälp av en kvalitativ 
analys 15

 
Ett ideal för detta tillvägagångssätt är fältarbete och öppna intervjuer. Eftersom vi har 
insamlat material via intervjuer, är det ett bra exempel på att vi har använt oss av ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Informationen som vi utvann vid intervjutillfällena, kommer att 
ligga till grund för våra antaganden och slutsatser i slutskedet.16  
 
Den kvantitativa ansatsen passar inte oss bäst, då den har som syfte att ge information i form 
av siffror som sedan kan behandlas med hjälp av statistiska metoder. Ett exempel på en studie 
av denna karaktär är enkäter med givna svarsalternativ.17 Den kvantitativa metoden har 
kritiserats för att ha en bristande flexibilitet, att det är svårt att vid behov, ändra upplägget 
under arbetets gång. Dock är inte den kvalitativa metoden helt heller helt fri från kritik, då 
många har hävdat att den endast mäter undersökarens förståelse av en företeelse.18

 
 

2.3 Intensiv studie 
 
En undersökning kan, inte alltför sällan, begränsas av olika faktorer, exempelvis så som mån 
av tid eller ekonomi, och då måste skribenterna välja vilken uppläggning arbetet ska utformas 
efter. Vi har valt den intensiva (djupa) studien och ofta hör just den samman med den 
kvalitativa ansatsen. Vad som utmärker den intensiva uppläggningen är att undersökaren går 
på djupet med några få enheter, exempelvis några individer och på så sätt närmar sig det 
objekt som han vill studera.19 Denna uppläggning lämpar sig för vårt arbete, då vi vill utifrån 
ett visst antal valda respondenter, undersöka just deras uppfattning samt bakgrund till den. 
 
 

2.4 Tillvägagångssätt 
 
Vi har valt att dela upp detta avsnitt i tre delar; teori, empiri samt analys. Anledningen till 
detta är att vi vill skapa en klarhet i hur vi har gått tillväga med de kapitel som huvudsakligen 
bygger upp vårt arbete.  
 
Vår undersökning är baserad på redan befintliga teorier om olika ledarstilar och 
förutsättningar som påverkar dessa, och vi vill se hur detta har tillämpats i vissa, av oss, 
utvalda företag. I ett deduktivt tillvägagångssätt bygger förväntningarna på tidigare empiriska 
rön och tidigare teorier, och vi utgår just från redan presenterade ledarstilar och 

                                                 
15 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 101 
16 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 39 
17 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 38 
18 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 39 
19 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 92 
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förutsättningar. De frågor som vi har ställt under intervjuerna, är baserade på de teorier och 
antaganden som vi fann vara intressanta och väsentliga för ämnet, vilket innebär att vi har haft 
en tanke bakom våra intervjuer.20 Den induktiva ansatsen används när undersökaren, utan 
förväntningar, samlar in information som sedan bearbetas och slutligen formulerar teorierna. 
Denna ansats passar inte vår undersökning bäst, eftersom vår grund ligger i tidigare skrivna 
teorier.21

 
Detta innebär att vi i vårt arbete har valt att använda oss av såväl primär information som 
sekundär information. Vi har inhämtat information som är insamlad av andra22 och därefter 
har vi insamlat ny information via intervjuer.23 Vi ser att båda valen av källor är viktiga för 
vår undersökning, i och med att det är vår avsikt är att se om våra genomförda intervjuer visar 
på likheter/olikheter med tidigare forskning. I kommande teori- och empiristycken kommer vi 
att mer ingående presentera hur vi använt oss av denna information.  
 
 

2.4.1 Teori  
 
När vi visste vilket ämne vi ville skriva om, sökte vi relevant information på biblioteken. Vår 
tanke var att leta information som skulle ge oss det material som vi behövde för att kunna 
påbörja vår uppsats. För att kunna svara på vårt syfte och våra frågeställningar, var 
utgångsläget att söka sådan information som dessa var baserade på. Vi sökte finna sådan 
information som är aktuell gällande ledarskap och ledarstilar. Detta var vår utgångspunkt.  
 
Den information vi sökte var sekundär, det vill säga att vi själva inte samlade information 
direkt från källan, utan inhämtade information som sedan tidigare var insamlad av andra.24 
För att få en djupare förståelse och kunskap inom ämnet, har det varit viktigt för oss att läsa 
mycket varierande litteratur. Vi har även läst studentuppsatser, artiklar samt debatter på 
Internet. Vi använde då sökmotorerna Google och Altavista. Vetenskapliga artiklar har vi läst 
i databaserna som finns tillgängliga via Högskolan i Gävle. Litteraturen har vi lånat från 
Högskolebiblioteket i Gävle, Stadsbiblioteket i Gävle, samt Bollnäs bibliotek. Vi hade innan 
vi började skriva en viss insikt i ämnet ledarskap då vi hade läst kurser inom området. Mycket 
av den information vi har erhållit har dock givit oss nya insikter.  
 
Inledningsvis var vår tanke att skriva ett arbete med en annan inriktning. Ju mer sekundär 
information vi bearbetade, desto klarare blev vi dock över vilken riktning vi ville vinkla vår 
uppsats åt.  
 
Bland det material vi har läst, har vi tvingats gallra då vi funnit att allt inte ”passat in” i vår 
studie. Detta beror dels på att mycket överhuvudtaget har saknat koppling till studien, men 
även på grund av att litteraturen måste stämma in på vår avgränsning.  
                                                 
20 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 34 
21 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 35 
22 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 153 
23 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 159 
24 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 153 
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Vi har valt att strukturera teoriavsnittet i två huvudsakliga rubriker, ”Ledarstilar” och 
”Förutsättningar för ledarstil”. Under respektive avsnitt har vi inledningsvis berättat om vad vi 
avser att avsnittet ska bidra med, och vi avslutar med slutord. Anledningen till detta val, är att 
vi såg det som ett bra sätt för att ge en bättre förståelse och underlätta för läsaren. 
 
 

2.4.2 Empiri 
 
Vår empiri består av sådan information som kan erhållas från individer eller grupper, och som 
då kallas primär informationskälla. Utifrån vårt val av källa, blev vår insamling av 
informationen skräddarsydd för vår speciella problemställning.25 En forskare ska välja den 
metod för informationsinsamling som bäst lämpar sig för att kunna utvinna det som önskas. 
Insamling av primär kvalitativ information kan bland annat genomföras via intervjuer26 och 
det är det tillvägagångssätt vi valt att använda oss av. 
 
I vår uppsats använder vi oss av en kvalitativ metod. Statistisk generalisering och 
representativitet har då inga centrala syften i vår forskning. Det val vi gör av 
undersökningspersoner blir ändå en avgörande del i vår undersökning. Vår studie kan bli 
värdelös i relation till den utgångspunkt vi hade från början om vi får fel personer i vårt urval.  
 
Syftet med en kvalitativ intervju är att forskaren ska skapa en grund för en djupare och mer 
fullständig uppfattning om det fenomen han studerar, samt att öka informationsvärdet. Den 
respondent han väljer sker inte slumpmässigt eller tillfälligt. Valet görs systematiskt utifrån 
vissa medvetet formulerade kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade.27

 
En viktig fråga som varje undersökare måste ställa sig, är frågan om vilka respondenter som 
han ska välja. Vilka är värdefulla för just hans undersökning?28 I vår uppsats har vi valt att 
intervjua tre olika ledare, varav två respondenter innehar VD-befattning och en 
fabrikschefsbefattning. Efter vårt val av ämne, ser vi att intervjuer är mest intressanta och 
relevanta för vår undersökning. Vår uppsats är inriktad på ledarstilar och förutsättningar för 
just det valet och innebär det att våra respondenter måste vara chefer/ledare. Materialet som vi 
har erhöll vid samtliga intervjuer, har legat till grund för vår analys och därför var de svar som 
vi erhöll väldigt viktiga och högst relevanta.  
 
Vi är medvetna om att det alltid finns en risk vid intervjuer, ingen kan veta säkert om de får 
ärliga svar eller inte. Med detta i baktanke, valde vi att intervjua två VD: ar som är bekanta till 
oss. Efter detta val, tror vi att vi har en större chans att få så sanningsenliga svar som möjligt. 
Vårt tredje val baserade vi på att det företaget var något större än de tidigare, och därav fann 
vi det vara intressant att se om det förekom några skillnader mellan företagen.  
 
Vi ansåg att intervjuer var den mest användbara informationskällan för oss, än att istället 
använda oss av exempelvis massutskick av enkäter. Syftet med vår primära information var 
att få en bild och uppfattning av vissa utvalda företag, med sekundär information som 

                                                 
25 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 152 
26 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 159 
27 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 101 
28 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 117 
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bakgrund. Intervjuer ansåg vi då utgöra det bästa underlaget. Vi upplevde även att det finns en 
risk med enkäter, då undersökaren i slutet får alla svar presenterade framför sig utan att veta 
hur mycket tid personen avvarat för att besvara frågorna eller funderat kring dem. Av tidigare 
erfarenheter har vi erfarit att det alltid uppstår följdfrågor. Det uppkommer alltid fler 
funderingar, spontana infall eller oklarheter under arbetets gång. Vid intervjuer är det större 
chans att forskaren får svar på det, än vid enkäter. 
 
Eftersom vi visste vilken struktur och vilket upplägg vi ville ha i vår uppsats, begränsade vi 
oss till tre intervjuer. Vi ansåg att det viktigaste inte var att intervjua så många som möjligt, 
utan att försöka få en sådan hög kvalitet på informationen som möjligt. Vi anser att vårt val av 
antal respondenter är tillräckligt, då vårt syfte inte är att ge en generell bild av alla företag, 
utan att istället undersöka hur just dessa ser ut i jämförelse med den sekundära informationen. 
Vi ser heller inte att intervjuer med exempelvis tio olika respondenter skulle ge oss ett bättre 
resultat i vår forskning. Resultaten av intervjuerna kan spegla sig på så många olika sätt. Alla 
tillfrågade kan tycka lika, hälften lika och hälften olika, eller att kanske ingen stämmer 
överens.  
 
I en undersökning kan intervjuarbetet ofta ta lång tid. Ibland kan det vara svårt och 
tidskrävande att få kontakt med användbara respondenter.29 För att få kontakt med våra 
respondenter och kunna boka tid för intervju, talade vi personligen med två av dem, samt 
ringde till den tredje. Då sistnämnde var svåråtkomlig, kontaktade vi denne via e-mail med 
bättre lycka.  
 
Utifrån vårt val och av de nyss nämna anledningarna och motiven, ser vi att vi har försökt 
erhålla så ärliga respondenter som möjligt. Vi upplever att de frågor vi har ställt har blivit 
besvarade och täcker vårt informationsbehov. Samtliga respondenters svar har vi tolkat som 
ärliga, och vi anser då att resultaten av våra intervjuer har blivit trovärdiga.  
 
Vid en intervjuprocess finns det två olika huvudtyper att följa, standardiserad eller icke-
standardiserad intervju och valet av dessa beror på frågeformuleringen samt ordningsföljden 
på frågorna.30 Ibland kan inte alla intervjuer klassas under någon av dessa två kategorier, utan 
kallas då semistandardiserad intervju. Vi valde att följa den semistandardiserade metoden, då 
den kännetecknas av att undersökaren på förhand har bestämt vissa frågeställningar som ska 
ges till samtliga respondenter. Vid detta utförande försöker även intervjuaren följa upp 
respondentens svar med uppföljningsfrågor, så som ”Vill du utveckla det?”, ”Berätta mer om 
det” eller ”Kan du förtydliga det?” Denna form av utförande innebär även att undersökaren 
ställer frågor som endast riktar sig till vissa individer.31

 
Intervjuer kan indelas med utgångspunkt utifrån det utrymme som ges åt respondenterna att 
svara. Det är skillnad på strukturerade och fria intervjuer. Vi valde att genomföra fria 
intervjuer, då de både är informationsorienterade samt personorienterade.32 Den fria intervjun 
kännetecknas bland annat av att den avser att locka fram respondentens åsikter och attityder, i 

                                                 
29 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 118 
30 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 115 
31 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 116 
32 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 116 
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en lika hög grad som rena fakta.33 Den fria intervjun kallas även för den öppna intervjun, och 
är tillämplig när relativt få enheter intervjuas.34   
 
Vi besökte personligen våra respondenter, och genomförde våra intervjuer ansikte mot 
ansikte. Människor brukar tendera att ha lättare att tala om känsliga ämnen i personliga 
intervjuer, än över telefonintervjuer.35 Inom metodlitteraturen skiljer de på två huvudgrupper 
av intervjuplatser: en konstlad plats, eller en plats som är naturlig för respondenten. Vi valde 
att genomföra våra intervjuer på samtliga respondenters kontor, då vi ansåg det vara en 
naturlig miljö för samtliga, och där de skulle känna sig bekväma. Inom forskning, är det val 
av miljö en undersökare gör mycket viktigt, då miljön (kontexten) har visat sig att regelbundet 
påverka innehållet i intervjun.36

 
Den öppna intervjun kan ge mycket material i form av anteckningar eller bandupptagningar, 
och vi använde oss av båda sätten vid utförandet av samtliga intervjuer. Vi hade noga funderat 
kring vilka grundfrågor vi skulle ställa, och för att inte gå miste om information valde vi att ta 
med oss bandspelare. 37  
 
Vår tanke med intervjuerna var att få dem personliga, ärliga och bekväma, därför valde vi att 
träffa samtliga respondenter personligen. Det hade kunnat vara mer effektivt att ha genomfört 
en gruppintervju med dessa, men då det ofta kan vara problematiskt att boka en tid som 
stämmer för samtliga, valde vi istället detta sätt. Vi hade även i beaktande att det kan vara 
svårare för respondenterna att våga vara ärliga och öppna i en större grupp. Om så skulle ske, 
hade deras svar inte varit tillförlitliga för att ligga till grund för vår sammanställning och 
analys.  
 
Då vår avsikt var att skapa en genomgående struktur i teori-, empiri-, samt analysavsnitten 
följer empirin teorins struktur. Vi har dock valt att modifiera något, dock på sådant sätt att vi 
anser att det inte påverkar tydligheten, och samhörigheten med övriga kapitel.   
 
 

2.4.3 Analys 
 
I slutskedet ska undersökaren analysera den information som han har erhållit vid sina 
kvalitativa intervjuer och det är ofta en både tidskrävande och omständlig process.38 I vår 
analys har vi ställt teori och empiri mot varandra. För att vi skulle kunna tolka, måste vi ha 
haft något att grunda vår empiri på och det var då vi fick möjlighet att se eventuella likheter 
och så vidare. Vår teori blev en viktig del då vi ansåg den utgöra en startpunkt för att vi skulle 
kunna göra kopplingar till våra intervjuer. För att skapa relevans i vår analys, hade vi våra 
frågeställningar i beaktande. Dessa utgjorde en viktig del och vi försökte tolka hur dessa var 
anknutna till vår empiri. 
                                                 
33 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 117 
34 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 160 
35 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 161 
36 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 161 
37 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 160 
38 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 139 
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En analysprocess av kvalitativ information består av tre delar; beskrivning, systematisering 
och kategorisering, samt kombination. I den första delen ska en forskare se över all sin 
information. Denna fas kallas även tjocka beskrivningar då den innehåller mycket detaljer och 
variationer.39 Inledningsvis registrerade vi vår information så noga som möjligt och det 
innebar att vi såg över det material som vi hade erhållit. Här läste vi grundligt all vår 
information. 
 
I den andra delen ska undersökaren sålla sin information och förenkla den för att få en 
överblick över materialet.40 I det här skedet avgjorde vi vad som var relevant för oss och 
använde endast den informationen. För att få en relevant empiri, reducerade vi sådant som vi 
inte ansåg utgöra någon nytta för oss. Det innebär att vi här började sortera och göra urval i 
vår information. 
 
I den sista delen kan undersökaren, då han har systematiserat sin information, slutligen börja 
tolka data.41 I denna slutliga fas sökte vi meningar och anledningar samt försökte skapa 
ordning i vår information. Vi försöka ”få fram” vad som egentligen hade framkommit vid 
intervjuerna och hur det hade skapat en betydelse och ett värde för oss. 
 
Vi har följt detta ”tre-stegs-upplägg” i vår analys för att på bästa sätt kunna utvinna det mest 
relevanta för oss. Vi anser att detta sätt har gjort det lättare för oss att kunna tolka och förstå 
kopplingar mellan vår teori och empiri. 
 
Även analysen genomsyras av teorins och empirins struktur. Detta då vi, vilket vi tidigare 
nämnt, vill ha en genomgående struktur för att skapa tydlighet.  
 
 

2.5 Metodkritik   
 
När det är en fråga om begrepp, så som reliabilitet och validitet, är det möjligt att faktiskt 
påstå att det har gått så långt att vissa anhängare av den kvalitativa ansatsen har förkastat 
begrepp. Dessa menar att begreppen är grundade på den kvantitativa ansatsen och är 
anpassade efter den kvantitativa teorin.42 När det gäller validitet kommer vi dock att 
presentera en motsatt åsikt nedan. Oavsett vilket val av metod vi gör, är det av vikt att kritiskt 
granska metoden. En undersökare måste förhålla sig kritisk till kvaliteten på den information 
som han erhållit från sin studie. Detta är viktigt när det ska bedömas om slutsatserna är giltiga 
och tillförlitliga.43

 
Reliabilitet (pålitlighet) har inte samma centrala plats i en kvalitativ studie, som i en 
kvantitativ studie. Det är inte den statistiska representativiteten som står i fokus då syftet 
istället är att skapa en bättre förståelse. Det som är intressant ur vår studies synvinkel är 
                                                 
39 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 216 
40 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 216 
41 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 216 
42 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 255 
43 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 255 
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upplevelser och känslor, vilket stämmer bra överens med teorin som talar om att undersökaren 
ämnar erhålla en mer nyanserad bild av den/det han studerar.44 När det gäller valid (giltig) 
information, sägs det vara möjligt att lättare erhålla sådan vid kvalitativa undersökningar, 
detta då undersökaren har en större närhet till respondenten, än vid kvantitativa 
undersökningar. Vid kvalitativa studier ges även möjlighet att själv styra sin medverkan, 
vilket påverkar informationens giltighet.45

 
Oavsett och en forskare kvantitativt eller kvalitativt inhämtar information, måste han kritiskt 
granska sina källor. Han måste noga undersöka hur trovärdiga källorna är, var uppgifterna 
kommer ifrån, vem som har insamlat dem och så vidare.46 Källans kvalitet måste bedömas 
och det görs utifrån vilken kunskap och kompetens som informationens författare har.47 Det 
är av stor vikt att en forskare kritiskt granskar sekundär information, då källorna som de är 
baserade på kan vara opartiska, medvetet vinklade, ofullständiga etc.48 Vi som 
uppsatsskrivare tycker att det blir svårt att kunna färdigställa vårt arbete, om vi betvivlar den 
fakta som vi bygger den på. Vi har gjort vissa bedömningar och vi betvivlar inte vår 
information då de är skrivna av vissa framstående personer inom managementområdet. Istället 
för att misstro den litteratur vi har använt oss av, har vi bedömt den vara tillräckligt korrekt 
för att vi ska kunna använda oss av den. Dock kan vi som forskare ha vår kritiska ådra i 
baktanke under arbetets gång. Vi ser heller inte att det för vår studie krävs att den information 
vi har använt oss av är garanterat sanningsenlig, då vår studie inte syftar till att hitta en 
absolut sanning. Det som intresserar oss är att se om tidigare teorier stämmer överens med, 
eller förkastas av, vår empiriska undersökning.  
 
Vad gäller valet av sekundär information, tror vi att den största osäkerheten kan finnas i 
Internetkällorna. Det känns mer tillförlitlig information i tryckta källor och vi tror dessutom 
att de allmänt anses vara mer giltiga. Detta är dock spekulationer. Det vi anser vara viktigast 
är dock att vi är medvetna om att allt använt material kan diskuteras.  
 
Vi ser inte att den information som vi har insamlat är absolut sanningsenlig. Vi utgår dock 
från att den heller inte är helt missvisande. Det som vi ser som relevant för vår studie, är att 
undersöka kopplingen mellan teori och empiri. Vår studie anser vi vara relevant oavsett om vi 
finner ett positivt eller negativt samband mellan teori och empiri. Vi kan heller inte påstå att 
det resultat som vår studie visar är representativt för en helhet, utan vi kan endast hävda en 
stor äkthet för de företag vi har undersökt. Teorin säger dock att det finns risker med den 
information som vi har erhållit från respondenterna. Det ska beaktas att en undersökare 
kanske inte har förstått eller uppfattat respondenternas motiv eller signaler, och att 
upplevelsen och informationen således då blir felaktig.49 Vi tror dock att den information som 
har framkommit är tillförlitlig och tillämplig. Vi har genomfört intervjuer öga mot öga och 
haft möjlighet att observera kroppsspråk. Det faktum att vi bandat intervjuer kan vi se som 
både positivt och negativt. Positivt, då vi tror att respondenterna inte vill riskera att falska 
uppgifter kommer fram, och negativt då vi tror att det kan påverka vad respondenterna väljer 
att avslöja.  
 
                                                 
44 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 94 
45 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 94 
46 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 153 
47 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 210 
48 Lundahl, U, [1999], Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, s 134 
49 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 94 
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En undersökare ska se över sitt urval av enheter och fråga sig själv om han har intervjuat de 
mest relevanta enheterna. Han ska även se över om dessa har givit en sann information.50 Vi 
bedömer våra respondenter som sanningsenliga men vi påstår inte att vi har hittat ”de rätta” 
källorna som helhet. Vi har inte som syfte att presentera vad som är rätt eller fel, utan istället 
undersöker vi vad våra respondenter anser och hur de upplever det. Vi menar att för vår 
undersökning har vi funnit de rätta källorna, men för att kunna generalisera ledare i hela 
Sverige, är de inte tillräckliga.  
 
Det sägs att det kan uppstå problem för dem som intervjuar. Det kan vara svårt för dem att 
veta hur de på bästa sätt ska utföra intervjun för att få så giltig information som möjligt. Ska 
de vara aktiva eller passiva under samtalet?51 Vi valde att främst följa de frågor vi hade med 
oss och om detta var rätt eller fel kan säkerligen diskuteras. Vi tror dock att vi med detta 
tillvägagångssätt minskade risken för att styra någon av respondenterna, då vi inte ville 
påverka den ena mer än den andra. Vi kan inte undkomma att följdfrågorna varierade, men 
avsikten med detta var att få tydliga svar och inte att få styrda svar.  
 
En annan faktor som vi som intervjuare ska ha i beaktande, är förväntningarna som uppstår 
mellan parterna i ett samtal. Undersökaren kan innan ett möte ha förväntningar på hur hans 
”subjekt” ska bete sig eller hur ”subjektet” ska svara på hans frågor. Ibland kanske han inte 
har några förväntningar alls, men då kan problemet istället bli att ”subjektet” kan tro att han 
har vissa förväntningar på sig och han kan utifrån det bete sig på ett särskilt sätt. Då blir 
intervjuarens uppfattning om mötet missvisande, då det inte speglar en korrekt bild från 
respondentens sida.52  
 
På grund av tidsbrist har vi inte haft möjlighet att låta respondenterna läsa igenom det material 
vi sammanställt utifrån respektive intervju. Detta förstår vi är en negativ faktor. Vi ser att 
eventuella misstolkningar skulle kunna undvikas om respondenterna själva fick läsa och 
godkänna aktuell sammanställning. Vi får dock lita till att vi har eliminerat risken för 
misstolkningar i då vi har spelat in intervjuerna.  
 
 

                                                 
50 Jacobsen, D-I, [2002], Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, s 259 
51 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 94 
52 Holme, I-M, [1997], Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, s 94 
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3 Teori 
 
 
Detta kapitel ska ge insikt i teorin som ligger till grund för vår empiri. Vi använder oss av två 
huvudrubriker och inleder respektive med inledande ord.  Vi skriver till att börja med en kort 
presentation om olika ledarstilar och därefter lyfter vi fram olika teorier där varierande 
förutsättningar för ledarskap synliggörs.  
 
 

3.1 Inledande ord om ledarstilar  
 
Detta kapitel är vårt utgångsläge och det är här vi börjar presentera nödvändigt material för att 
kunna påbörja vår studie. Det finns flertalet teorier som delar upp ledarstilar i olika 
extremfall, dock är gränserna troligtvis inte så självklara. Olika stilar talar om skiftande syn 
på sin egen arbetsroll, samt på medarbetarnas. I detta avsnitt vill vi börja med att redogöra för 
några vanligt förekommande stilar. 
 
Utifrån vad vi vill undersöka är detta ett viktigt kapitel. Det finns ett behov av att utgå från 
redan befintliga teorier, för att förmå att genomföra vår studie. För att vi ska kunna finna om 
en ledare har en renodlad ledarstil, finns ett behov av att presentera ett antal stilar så som de 
beskrivs i teorin. Nedan har vi valt att ”rada upp” ett urval av ledarstilar, med avsikt att ge 
läsaren en insikt i hur teorierna klassar dem. Vi har använt oss av olika källor, men samtliga 
använder sig av samma benämningar. Vi drar här tydliga gränser mellan ledarstilarna, då vår 
avsikt med kommande kapitel är att se till hur våra respondenter förhåller sig till dem. Vi vill 
här inte blanda oss i teoretikernas resonemang, utan spar det momentet till vårt analyskapitel.  
 
 

3.1.1 Auktoritäre ledaren 
 
Att vara en auktoritär ledare innebär att ha en dominant karaktär och styra medarbetarna 
genom att ge order och direktiv. Ledaren påtar sig ansvar och fattar beslut, vilket leder till ett 
stort personligt beroende av denne, och han undertrycker medarbetarnas egna behov.53 Då 
ledaren ger order brukar det talas om en envägskommunikation. Ledaren accepterar inte att bli 
motsagd och de underordnade ska styras med ”järnhand”. Efter detta styrsätt blir makten kvar 
hos ledaren, vilket är mycket viktigt.54 Den auktoritäre ledaren sägs peka med hela handen, 
men det behöver dock inte innebära att ledaren är en osympatisk person.55

 
 

                                                 
53 Bakka, J F, m.fl., [2001], Organisationsteori: Struktur – kultur – processer, s 214 
54 Bergengren, M, [2003], Organisation & Ledarskap, s 135 
55 Svedberg, L, [2007], Gruppsykologi, s 313 
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3.1.2 Demokratiske ledaren 
 
Om ledaren är demokratisk ges utrymme för individen. Arbetet styrs av gemensamma mål i 
gruppen som helhet, och medarbetarna deltar även i planeringen av arbetet. Ledarskapet ger 
en känsla av förpliktelse hos gruppen56 och ledaren får mer mogna medarbetare.57 
Tvåvägskommunikation är centralt, då det är viktigt att kunna föra öppna dialoger innan 
beslut fattas. I och med att ledaren litar på sina medarbetare är det möjligt att delegera ansvar 
och beslutsfattande på dem.58   
 
 

3.1.3 Laissez-faire ledaren 
 
Laissez-faire, eller som det översätts ”låt gå”, ledaren antar en passiv roll. Ledaren vill inte ta 
ansvar eller fatta beslut. Relationen med medarbetarna intresserar inte heller och inga 
påtryckningar åstadkoms för att skapa effektivitet och resultat.59 Medarbetarna får själva 
organisera sitt arbete och finna stimulans. Ledaren kommer inte att kommentera eller kritisera 
det arbete som genomförs. Detta medför att medarbetarna inte vet om de gör ett bra eller 
dåligt arbete. Detta medför i sin tur att självkänsla och motivation stagnerar, eller rent utav 
faller.60 En rädsla finns för att uttrycka åsikter som inte sammanfaller med andras och därför 
är ledaren benägen att vända kappan efter vinden.61  
 
 

3.1.4 Styrande ledaren 
 
Utmärkande för den styrande ledaren är tydlighet och noggrannhet med att definiera roller och 
regler. Ledaren strukturerar och instruerar för att göra medarbetarna effektivare.62

Fokus ligger på resultat och inte på människor. Ledaren dominerar och driver människor utan 
att försöka skapa engagemang, då ledaren tror att förmågan att uppnå resultat avtar genom 
intresse för att skapa relationer. Intresset för andra visar sig endast när det är fråga om vilka 
prestationer som de kan bidra med. Den styrande ledaren är både energisk och krävande och 
saknar insikt i vilken påverkan det får på andra. Faktorer som uppriktighet, öppenhet, 
förtroende, respekt och personliga mål, anses vara hämmande för verksamhetens resultat. 
Ledarens avsikt är inte att nedvärdera människor, men det är nödvändigt att helt fokusera på 
resultat för att nå framgång.63

 
 

                                                 
56 Bakka, J F, m.fl., [2001], Organisationsteori: Struktur – kultur – processer, s 214 
57 Svedberg, L, [2007], Gruppsykologi, s 313 
58 Bergengren, M, [2003], Organisation & Ledarskap, s 135 
59 Bergengren, M, [2003], Organisation & Ledarskap, s 136 
60 Bakka, J F, m.fl., [2001], Organisationsteori: Struktur – kultur – processer, s 214-215 
61 Bergengren, M, [2003], Organisation & Ledarskap, s 136 
62 http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2246  
63 http://www.grid.se/values/xoid2.cgi?uri=/grid/values&mtag=grid.examples  
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3.1.5 Stödjande ledaren 
 
Den stödjande ledaren visar respekt och förtroende för sina anhängare. Ledaren har till 
uppgift att informera, stödja och uppmuntra medarbetarna.64 Genom att lyssna och vägleda 
ämnar ledaren att få medarbetarna att själva fatta rätt beslut.65 Ord som öppenhet, ömsesidigt 
förtroende, lagarbete, kundfokus, och utbildning/träning ligger den stödjande ledaren nära 
tillhands och är viktiga inslag i arbetet. Ledaren vill skapa en trygg och öppen miljö, vilket 
minskar problem, skapar ökad produktivitet, högre vinster och ett genuint engagemang.66

 
 

3.1.6 Slutord  
 
Vi har nu redogjort för några olika ledarstilar, gränserna mellan dem är dock inte helt 
självklara. Utöver detta är det inte heller självklart att ledare enbart utövar en typ av 
ledarskap, det vill säga att människans natur inte är helt svart eller vit. I kommande avsnitt 
tittar vi på förutsättningar som kan påverka hur en ledare kan leda och vilken stil ledaren 
anammar.  
 
 

3.2 Inledande ord om förutsättningar för ledarstil 
 
I detta avsnitt kommer ett antal olika förutsättningar som påverkar ledarstilar att redovisas. 
Avsnittet har stor betydelse för vårt arbete, då vi avser att ta reda på om/hur ledarstilen formas 
utifrån skiftande förutsättningar. De paradoxer vi nämnde i inledningen kan vara bra att ha i 
åtanke här och förhoppningsvis skapas en förståelse hos läsaren om att en ledarstil inte passar 
alla organisationer.  
 
I likhet med ovanstående avsnitt finns, när det gäller förutsättningar, ett behov av att utgå från 
redan befintliga teorier. Vi vill finna vilka faktorer som påverkar ledarstilen och därmed ser vi 
att detta avsnitt fyller en funktion. De förutsättningar vi har valt att presentera, är de 
förutsättningar som vi i samband med studiens inledning antagit vara väsentliga. Därmed har 
antalet presenterade teorier resulterat i nedanstående urval, utan ha att ha en ambition att vara 
heltäckande.    
 
 

3.2.1 Situationsanpassat ledarskap 
 
Ett situationsanpassat ledarskap handlar om att ledaren gör ett medvetet val av ledarstil 
beroende på situation. Ledarens behov att styra beror på arbetsuppgiften och medarbetarnas 
förmåga och villighet att hantera den. Hersey och Blanchard har utvecklat en modell som ska 

                                                 
64 http://www.prevent.se/arbetsliv/artiklar/artikel.asp?id=2246  
65 http://www.scout.se/upload/Ledarskap-
%20en%20fr%C3%A5ga%20om%20varf%C3%B6r,%20hur,%20vad.pdf
66 http://extra.ivf.se/lean/Principer/ledarskap.htm  
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underlätta för ledare att notera att en ledarskapsstil kan vara effektiv i vissa situationer, medan 
den kan vara mindre slagkraftig vid andra tillfällen.67 Hersey menar att en framgångsrik 
ledare är en ledare som anpassar sitt beteende efter de unika situationer som denne ställs inför. 
Han säger att ledarskap handlar om att vara effektiv som ledare, och menar att det handlar om 
att matcha sitt sätt att influera andra med individuella eller grupprelaterade behov.68   
 
 
 

 
 

Figur 2. Situational Leadership Model.69

 
 
Enligt den ”Situationsanpassade Ledarskaps Modellen” (figur 2) ska ledaren välja ett styrande 
(S1), coachande (S2), stödjande (S3) eller delegerande (S4) ledarskap beroende på de 
underordnades mogenhetsnivå.70   
 

                                                 
67http://www.freequality.org/sites/www_freequality_org/Documents/knowledge/Situational%20Leadership%202
.pdf 
68 Schermerhorn, Jr, J R, [1997], “Situational Leadership”, Mid-American Journal of Business, Vol 12, No 2 
69 Schermerhorn, Jr, J R, [1997], “Situational Leadership”, Mid-American Journal of Business, Vol 12, No 2 
70http://www.freequality.org/sites/www_freequality_org/Documents/knowledge/Situational%20Leadership%202
.pdf 
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En underordnad med oförmåga och brist på förpliktelse, motivation och/eller tillit fordrar en 
styrande ledning enligt ruta S1. Om den underordnade saknar förmåga, samtidigt som 
motivation och förtroende finns, är det upp till ledaren att coacha för framgång, se ruta S2. 
När förmågan hos den underordnade förekommer, men denne är ovillig eller orolig över att 
använda den, ska ledaren finnas där som ett stöd, se ruta S3. En underordnad som däremot har 
förmåga, känner tillit och uppskattar arbetet ska inte styras, utan ska istället bemyndigas med 
ansvar, enligt ruta S4.71

 
 

3.2.2 Teori X och Teori Y 
 
Olika antaganden om vad som påverkar människor, påverkar i sin tur hur ledarskapet utövas. 
McGregors motsatta teorier, teori X och teori Y, beskriver dessa antaganden. Den ena teorin 
talar om att de flesta människor saknar ambition och initiativförmåga. De söker främst 
trygghet, är ovilliga att ta på sig ansvar och föredrar att bli styrda. Den andra teorin menar att 
människan själv kan styra och kontrollera sitt arbete, och att det inte är nödvändigt med 
kontroll.72

 
Teori X används, enligt McGregor, av de allra flesta chefer. Det betyder att cheferna använder 
antagandet där de ser de underställda som passiva, lata, saknar ambitioner, ansvarslösa och 
vill bli styrda. Enligt honom är de flesta ledarstilar uppbyggda på antingen hårda eller mjuka 
versioner av teori X. Den hårda versionen innebär tvång, hård kontroll, hot och bestraffning. 
På lång sikt leder denna till låg produktivitet, motsättningar och militanta fackföreningar. Den 
mjuka versionen innebär istället att man försöker undvika konflikter och uppfylla allas behov. 
Ofta leder denna till en ytlig form av harmoni som innebär likgiltighet. Slutsatsen som 
McGregor antog, var att både hårda och mjuka versioner av teori X är självuppfyllande. 
Människor kommer att bete sig i enlighet med förväntningarna, om vi utgår från att de är lata 
och i behov av ledning samt behandlar dem därefter.73  
 
I teori Y är det huvudsakliga antagandet att ledningen viktigaste uppgift är att ordna de 
organisatoriska betingelserna. Dessa ska ordnas på ett sådant sätt att individen själv ska kunna 
uppfylla sina behov på ett bästa sätt, genom att rikta sina ansträngningar på de belöningar som 
organisationen ger. Om arbetet som människorna utför inte ger någon tillfredsställelse, 
medför det att ledningen inte har något annat val än att förlita sig på teori X och extern 
kontroll. Det innebär att ju mer cheferna lyckas anpassa organisationens mål efter de 
anställdas intressen, desto mer kan de förlita sig på den självstyrningsprincip som teori Y 
innebär.74

 
 

3.2.3 Kultur som förutsättning som påverkar ledningen 
 
Att använda organisationskulturen som ett redskap för ledningen, finns det många olika idéer 
om, likaså i vilken utsträckning den kan användas. Följande kommer att beskriva hur 
                                                 
71 http://www.oznet.ksu.edu/LEADS/FACT%20Sheets/fact3.pdf 
 
72 Granér, R, [1994], Personalgruppens psykologi, s 108-109 
73 Bolman, L G, & Deal, T E., [2005], Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s 155 
74 Bolman, L G, & Deal, T E., [2005], Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s 156 
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företagsledarna kan arbeta med kulturen. Kan ledningen kontrollera kulturen eller måste 
ledningen anpassa sig till kulturen? 
 
Kulturen uppfattas som en byggsten i organisationens uppbyggnad – ett subsystem. Det kan 
vara svårt att behärska kulturen, men i princip skiljer den sig inte från andra delar av 
organisationen när det gäller styrning och kontroll. Alla företag har en speciell kultur som kan 
utvecklas och snabbt förändras, och den måste styras och kontrolleras. Enligt Kilmann 
(1 985:354) är normer kulturens avgörande. Det är här som kulturen ”enklast kontrolleras”. 
Det är normer som styr de anställdas uppföranden och hållningar och det dessa som är de 
mest viktiga eftersom de har stor påverkan på det som krävas för att företaget ska kunna bli 
framgångsrikt. Kvalitet, effektivitet, hårt arbete och lojalitet är några av de nyckelord som 
ligger i fokus.75  
 
Ett annat indirekt synsätt som förknippar organisationskultur med resultat, betonar hur 
företagsledningen kan forma verklighetsuppfattningar. Att ledare kan påverka de anställdas 
uppfattningar och förståelse, är ett vanligt antagande som vi brukar ta. Detta medför att 
organisationen, eller en del av den, omfattar en gemensam, ledningsstyrd definition av 
organisationen och dess arbete.76 Ledningens åtgärder samt kulturen förutsätter ett 
samförstånd kring hur man ska definiera verksamheten.77  
 

”Medan resursberoenden och begränsningar som ligger utom företagsledningens kontroll i 
stor utsträckning bestämmer de handfasta resultaten så har företagsledningen ett stort 
inflytande över de anställdas attityder till den sociala verkligheten.” (Pfeffer 1981).78

 
Vi kan även se kulturbegreppet som ett diagnostiskt hjälpmedel som ska underlätta att fatta 
kloka beslut och undvika fällor. Kulturen kan uppfattas som relativt motståndskraftig mot 
försök att kontrollera och förändra, och bara ibland möjlig att styra. Att vara klar i vad 
kulturen innebär, möjliggör en orientering hur en ledare bör gå tillväga samt begå färre 
misstag. Negativa reaktioner går att undvika om han förstår gruppens anda. 
 
Något som bör beaktas är hur organisationskulturen inverkar på människors reaktioner 
gällande initiativ och försök till förändring. Kulturer är förankrade i organisationer och utan 
att alltid vara direkt eller omedelbart iblandade, utövar kulturen ett inflytande.79 Schein 
(1985:9) menar att organisationens effektivitet och individernas tillfredsställelse påverkas av 
kulturella fenomen och att dessa även har radikala effekter. Han menar vidare att dessa 
effekter påverkar strategin, på samgående, förvärv och diversifieringar, på integreringen av ny 
teknologi, konflikter mellan grupper inom organisationen, på 
kommunikationschefseffektivitet, socialisation och produktionsnivån.80

 
Kompetens har en stark kulturell nyans, och tekniska färdigheter är idag otillräckliga. Det är 
viktigt att högsta ledningen förstår detta samband, annars kan det leda till stora negativa 
effekter. Schein påstår vidare att kulturella framföranden och värderingar inom grupper i 
företaget kan utgöra problem, exempelvis expansion av marknader.  

                                                 
75 Alvesson, M, [2001], Organisationskultur och ledning, s 76 
76 Alvesson, M, [2001], Organisationskultur och ledning, s 79 
77 Alvesson, M, [2001], Organisationskultur och ledning, s 80 
78 Alvesson, M, [2001], Organisationskultur och ledning, s 79 
79 Alvesson, M, [2001], Organisationskultur och ledning, s 82 
80 Alvesson, M, [2001], Organisationskultur och ledning, s 83 
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”När man arbetar viss tid med något så utvecklar man kompetens, inte bara i den strikt 
tekniska meningen utan också i en något vidare social eller kulturell mening, allt efter det här 

arbetets krav.”81 (Schein 1985) 
 
Vissa kan påstå att det är en kamp mellan ledning och kulturen. Det finns olika teorier om 
höga chefers möjligheter att forma organisationsmedlemmarnas idéer och föreställningar. 
Olika omständigheter påverkar ledningens möjligheter att forma kulturen. Ledningen bör vara 
försiktig med att inte få allt för stor förmåga att medvetet kontrollera och förändra kulturen. 
Det kan innebära ett högt resultatinriktat värde, om ledningen använder kulturen som en källa 
till insikt om vad som är problematiskt att uppnå.82  
 
 

3.2.4 Kunskapsbehov/Intellektuellt behov 
 
Intellektuellt kapital kan sägas vara summan av allt som alla vet och känner till i en 
organisation. Det handlar om samlad kunskap som inte går att ta på, med mening att skapa ett 
konkurrenskraftig fördel.83   
 
I en organisation där medarbetarnas kunskap utgör stor vikt, är det viktigt för ledaren att ha en 
mindre kontrollerade ledarstil. Makt att kunna styra existerar inte. Ledaren kan inte ha rollen 
som arbetsfördelare, då denne säkerligen inte vet vilket arbete som personen är kompetent att 
klara av.84 Medarbetarna utför ett självständigt arbete och de måste känna ett djupt personligt 
engagemang för att hitta lösningar på problem. Ledaren kan inte ge anvisningar då denne 
heller inte har ett givet svar. Ledaren får en utmaning att leda processer där människor är 
aktivt och djupt involverade. De måste inrikta sig på att locka fram medarbetarnas redan 
existerande kompetenser och därtill se till att de ständigt förnyas. Många gånger ligger 
drivkraften hos de anställda i möjligheten att utveckla kunnande och kompetens. 85

 
Samtidigt som ledaren ska fokusera på att locka fram energi och kreativitet, är det viktigt att 
följa utvecklingen. Dagens ledare måste agera annorlunda än tidigare. Förändringar sker allt 
snabbare och ledaren måste tänka smart och kunna följa efter. En viktig kvalifikation är 
skickligheten att bedöma situationer och agera mer eftertänksamt. Organisationen ska mentalt 
ligga steget före konkurrenterna, eller åtminstone ge sken av detta.86  
 
 

3.2.5 Företagets produktion 
 
Det finns skillnader mellan serviceverksamheter och tillverkningsindustrier. Detta leder 
således till att det finns olika förutsättningar att ta hänsyn till vid ledning. När det är fråga om 
serviceföretag kan det kort sagt sägas vara tre faktorer som en ledare bör ta i beaktning i sitt 
ledarskap: att kunderna är aktiva, att produktion och konsumtion sker samtidigt, samt att 

                                                 
81 Alvesson, M, [2001], Organisationskultur och ledning, s 84 
82 Alvesson, M, [2001], Organisationskultur och ledning, s 85 
83 Karp, T, [2003], ”Is intellectual capitalism the future wealth of organisations?”, Foresight, Vol 5, Issue 4 
84 Gille, Y, & Rudebeck, U, [1997], Leda intellektuellt kapital, s 56 
85 Gille, Y, & Rudebeck, U, [1997], Leda intellektuellt kapital, s 52 
86 Dealtry, R, [2001], ”Managing intellectual leadership in corporate value”, Journal of Workplace Learning, 
Vol 13, No 3 
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produkten inte är konkret utan bekräftas av kundens upplevelse. Detta är en skillnad vid 
jämförelse med tillverkningsindustri, där förhållandena är de motsatta.87

 
 

3.2.5.1 Serviceverksamhet  
 
I servicesektorn spelar människor en central roll. I produktionsprocessen sker en direkt 
samverkan mellan klient, eller kund, och de som tillhandahåller servicen. Servicen som 
tillhandahålls är inte gripbar eller möjlig att lagra. Istället uppstår den vid interaktionen 
mellan tillhandahållare och mottagare. Tillhandahållaren är en del av ”produkten”, eftersom 
dennes attityder och beteenden har inverkan på kundens syn på servicen.88 Vad kunden vill ha 
är inte alltid synligt och servicen är inte helt standardiserad. Denna oklarhet leder till att det är 
vanligt att principal/agentproblem uppstår, det vill säga att det uppstår ett förväntningsgap 
mellan vad kunden får och vad som levereras.89 Detta ska inte förväxlas med att åsikten 
”Kunden har alltid rätt” är korrekt. Det är däremot viktigt att lyssna på, tolka och hantera 
kundens åsikter.90 Kommunikation blir således ett viktigt redskap inom servicesektorn. För att 
bli framgångsrik, är det dock viktigt att kommunikationen ”går från kunden och upp till 
ledningen”. Viss information kan finnas tillgänglig i ett visst steg, medan en annan kan 
förekomma i ett par steg, eller kanske till och med i alla tre. Detta medför en komplexitet som 
påvisar hur viktig kommunikationen är. Det är viktigt att personal som har kontakt med 
kunder utbildas för att kunna erhålla information från dem. För att detta ska få någon verkan, 
är det därtill viktigt att informationen transporteras ”uppåt” till rätt instans, (se figur 3). 
Många gånger sker inte detta, på grund av att personalen inte känner sig säkra på detta 
kommunikationsförfarande. Om ledaren använder motivation som ett arbetsredskap, kan 
denna problematik förebyggas.91
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Figur 3. Kommunikations- och informationsflödes modell. (Egen modell) 
                                                 
87 Wilderom, C, [1991], ”Service Management/Leadership: Different from Management/Leadership in Industrial 
Organisations?”, International Journal of Service Industry Management, Vol 2, No 1 
88 Wilderom, C, [1991], ”Service Management/Leadership: Different from Management/Leadership in Industrial 
Organisations?”, International Journal of Service Industry Management, Vol 2, No 1 
89 Wilderom, C, [1991], ”Service Management/Leadership: Different from Management/Leadership in Industrial 
Organisations?”, International Journal of Service Industry Management, Vol 2, No 1 
90 Normann, R, [2000], Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion, s 77 
91 Wilderom, C, [1991], ”Service Management/Leadership: Different from Management/Leadership in Industrial 
Organisations?”, International Journal of Service Industry Management, Vol 2, No 1 
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Det är utmanande för ledning att styra sociala processer. Ledningen måste ge en viss frihet till 
arbetarna, samtidigt som det är viktigt att ingjuta organisationens värderingar och normer.92 
Ett visst behov av regler finns även inom servicesektorn, och det är viktigt att ledarens 
beteende överensstämmer med dessa. Bästa sätt att uppnå resultat, är att visa på önskat 
beteende. Då företagets framgång beror på prestationer av enskilda människor, är det viktigt 
att ha förmåga att läsa av och bedöma människor,93 och serviceföretag tenderar att lägga stor 
vikt på val av personal.94 För att kunna bli en framgångsrik ledare inom servicesektorn är 
insikt, som formats under många år, i organisationen viktigt. Likaså är det av vikt att besitta 
förmåga att entusiasmera andra människor. Det är viktigt att skapa en tillfreds relation med 
såväl anställda som kunder.95

 
 

3.2.5.2 Tillverkningsindustri 
 
Inom tillverkningsindustrin är det mer konkreta ting som skapas, produkten går att ”ta på”. 
Produkten går dessutom att lagra och är möjlig att transportera.96 Vår uppfattning är att det är 
lättare att styra denna verksamhetskaraktär, då det är möjligt att standardisera processer och 
människan själv inte är en del av produkten. Tillverkningen behöver exempelvis inte avstanna 
ena dagen bara för att det inte finns någon kund direkt kopplad till specifik produkt.  
 
Vi tror att det som till stor del påverkar ledarskapet, är komplexiteten. Vi finner stöd för detta 
hos Bolman och Deal. De drar paralleller till McDonald’s för att tydliggöra hur ledarskapet 
påverkas av en tämligen enkel process, där nyckelorden är tydlighet, förutsägbarhet och 
effektivitet. De menar att tillverkandet av en hamburgare är en relativt bestämd och 
rutinmässig process. Teknologin är enkel, uppgiften är tydlig, många problem är kända i 
förväg och det är stor sannolikhet att ett lyckat resultat kan uppnås.97 Om däremot regler inte 
efterlevs, finns det risk för att det kan resultera i en katastrof, inte minst om arbetaren är ung 
och oerfaren.98 Kunden gör en beställning och förväntar sig samma resultat oavsett vem som 
betjänar. De anställda förväntas inte vara kreativa och göra ändringar i tappningen.99

 
En förespråkare som talar om att industrialiseringen behöver ett styrande och kontrollerade 
ledarskap, är Taylor. Han anser att medarbetarna ska fokusera på att specialisera sig och att 
det ska vara ledningens ansvar. Detta anses, då fasta rutiner ökar produktiviteten.100  
 
 

3.2.6 Storlek 
 
Ledarskap påverkas storleken. Det är skillnad på att leda ett litet och ett stort företag. De 
flesta ”bra” ledare utmanas ständigt att ha ledarskap över både större och mindre skalor. 

                                                 
92 Normann, R, [2000], Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion, s 58 
93 Normann, R, [2000], Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion, s 202-203 
94 Normann, R, [2000], Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion, s 90 
95 Normann, R, [2000], Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion, s 202 
96 Normann, R, [2000], Service Management – ledning och strategi i tjänsteproduktion, s 28 
97 Bolman, L G, & Deal, T E, [2003], Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s 92 
98 Bolman, L G, & Deal, T E, [2003], Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s 98 
99 Bolman, L G, & Deal, T E, [2003], Nya perspektiv på organisation och ledarskap, s 105 
100 Hatch, M J, [2000], Organisationsteori – Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, s 48 
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Småskaligt ledarskap kan vara det en ledare använder med sitt team, medan han över 
avdelningar och ledarskap behöver ett storskaligt ledarskap. För att illustrera kan nämnas att, 
för att vara en bra kapten krävs att han kan styra både små och stora båtar. Vissa menar att en 
ledare är mest framgångsrik när han skiftar mellan att leda både små- och storskaligt.101

 
Informella rutiner utgör en viktig roll i den vardagliga styrningen av mindre företags 
verksamhet. Ofta har små företag otillräckliga formaliserade affärsstrategier och begränsade 
kontrollsystem. Kommunikationsstrategier samt integrerade planer för personalutveckling 
existerar sällan. Ägare till små företag menar att det är enklare att ha en öppen 
kommunikation i dessa företag och att den familjära atmosfären som kännetecknas av mindre 
företag är uppbyggt på förtroende.  
 
Att väldigt få små företag högt prioriterar personalfrågor, är allmänt accepterat. Den interna 
flexibiliteten i mindre företag är högre än i stora, och det betyder att företaget kan anpassa sig 
efter organisationen. I små företag finns småskalighet och personligt engagemang och det har 
resulterat i att det inte existerar mycket byråkrati, och det i sin tur har resulterat i att små 
företag snabbt kan svara på förändrade omständigheter. 
 
En studie i USA har visat att en av huvudorsakerna till att mindre företag ibland misslyckas 
med sin verksamhet, är bristen på förståelse för personalresurser. I små företag är det de 
anställda som är företagets främsta konkurrensfördel. Varje anställd representerar en väsentlig 
del av företagets arbetskraft, vilket ökar betydelsen för personalfrågor. Vissa har föreslagit att 
små företag borde satsa på mer företagsspecifik utbildning som har lite värde för andra 
företag och på så sätt få personalen att inte lämna företaget.102

 
 

3.2.7 Slutord 
 
Vårt mål med detta avsnitt har varit att redogöra för olika förutsättningar som anses påverka 
ledarstilar. Vi har funnit att olika förutsättningar kan medföra ett behov av att anamma olika 
ledarstilar, exempelvis beträffande att ge frihet till medarbetarna. Vi anser att vi, i och med 
detta, har byggt upp en bra grund för att kunna gå vidare i uppsatsen och se hur verkligheten 
förhåller sig till teorierna.   
 

                                                 
101 http://www.cio.com/article/30170/Leadership_Demands_Change_with_Organizational_Size 
102 Andersson, T, m.fl., [2007-02-08], Storleksanpassad ekonomistyrning  
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4 Empiri   
 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra det material som vi har sammanställt från våra 
intervjuer. Inledningsvis kommer vi att se till företagens ledarstilar och därefter lyfter vi fram 
de bakomliggande anledningarna.  
 
 

4.1 Inledande ord beträffande intervjuerna 
 
Vår tanke med empirin är att den ska ha sin utgångspunkt i den teori som vi tidigare har 
presenterat. Det vi vill presentera i detta avsnitt, är information som har kopplingar till 
föregående teorikapitel. Våra frågor är formulerade utifrån tidigare nämnda teorier och på ett 
sådant sätt att de ska ge en bra och sammanhängande information om ämnet. För att vi ska 
kunna skapa oss en bild över det studerade ämnet, är det av vikt att vår empiri är 
sammankopplad till teori och att dessa behandlar samma ämne. Informationen i detta kapitel 
ska, tillsammans med informationen från teorikapitlet, ligga som underlag när vi ska påbörja 
vår analys.  
 
Vi har genomfört tre intervjuer. Varje intervju har ägt rum på respektive företag och samtliga 
har vi spelat in på band. Materialet redovisas i turordning för respektive företag, och 
upplägget är genomgående detsamma. Frågorna presenteras i den ordning som de är ställda 
(se bilaga) och detta har vi valt att göra för att underlätta för läsaren att kunna läsa svaren mot 
respektive fråga.  
 
En del av materialet som har presenteras under rubriken ”Anledning till företagarens 
ledarstil”, kan kanske ifrågasättas varför det just har placerats där. Det är möjligt att det kan 
tyckas vara mer passande att ha redogjort det under rubriken ”Företagarens ledarstil”. Vi har 
dock valt denna uppdelning då vi anser att det har till avsikt att förtydliga anledningarna.   
 
Vi har valt att lyfta fram citat ur den av oss sammanställda texten. Detta för att tydliggöra 
vissa reflektioner som vi finner extra intressanta. Anledningen till att vi inte har citerat 
respondenterna direkt, är att vi anser att vår text är tydligare då den inte är uppbyggd av 
”talspråk”.   
 
 

4.2 Intervju med Jan Andersson, MittMedia Print AB 
 
Intervjun med Jan Andersson, 44 år, ägde rum torsdagen den 8 maj 2008. Andersson är VD, 
en befattning som han har innehaft i två år. Han har arbetat inom MittMedia-koncernen sedan 
1992 och har innehaft olika chefsbefattningar. 
 
MittMedia Print arbetar med tryckeriverksamheten inom MittMedia-koncernen. Företaget är 
lokaliserat på sju orter, varav en i Gävle. Inom företaget arbetar cirka 120 personer, och 
utöver det 30-40 timanställda.  
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Företagets främsta produkt som de producerar, är dagstidningar. De trycker 17 
dagstidningstitlar. Utanför koncernen försöker de etablera sig på den externa marknaden, där 
de trycker gratistidningar, periodiska tidskrifter samt direktreklam. 
 
 

4.2.1 Företagarens ledarstil 
 
Företagets ledningsstruktur är något som konstant ses över. De har en central ledningsgrupp 
eftersom de är lokaliserade på sju olika platser i Norrland. Eftersom de finns på olika 
geografiska områden, är det svårt att ha en fungerande ledningsstruktur (ledningsgrupp). 
Istället har varje anläggning en platschef som ansvarar för respektive lokala verksamhet. 
Utöver den finns en central ledningsgrupp i Gävle, för att kunna fatta snabbare beslut. Det är 
problematiskt att samla den stora gruppen på grund av avstånden. Den centrala 
ledningsgruppen i Gävle träffas en gång varje vecka där de diskuterar och fattar beslut. 
Andersson menar att det är lite brokigt, men det fungerar. Förmodligen kommer detta 
förändras med tiden. Ansvaret inom de olika anläggningarna är väldigt delegerade och 
respektive förvaltar sin. 
 
Enligt Andersson är hans viktigaste uppgift som ledare att motivera medarbetarna, bland 
annat genom ansvar. Det är A och O att motivera dem så att de kan utföra ett bra jobb. Det är 
viktigt med synen på sina anställda. Han tror att ledare, genom att delegera ansvar och 
entusiasmera, kan få medarbetarna att prestera mer än de gör. Det handlar mycket om att 
motivera och ge medarbetarna ansvar. Detta tror han är ett bra sätt för att få dem att växa och 
bidra med mer till företaget. Sedan är det viktigt att ha roligt. Andersson tror att om 
medarbetarna har roligt på arbetsplatsen, utför de ett bättre jobb. Det är av stor vikt att 
medarbetare känner tillhörighet till företaget. Allt detta nämnt, gör att det blir roligt för de 
anställda att jobba och det utför ett bättre jobb. 
 
 

”Om några känner sig motiverade i organisationen, blir det ringar på vattnet eftersom det 
byggs vidare. Samtidigt gäller samma åt motsatt håll, om många börjar bli missnöjda så förs 

även det vidare.” 
 
 
Andersson försöker eliminera medarbetarnas syn att de endast ska arbeta för att få lön, och 
försöker istället få dem att tycka om sitt jobb och att de vill gå till arbetsplatsen. Eftersom 
deras ledningsfilosofi bygger på att medarbetarna ska trivas, blir det svårt om de har en annan 
inställning. De kräver egentligen att alla ska känna sig motiverade. Svårigheterna är dock att 
få samtliga att komma dit, eftersom alla har olika syn på tillvaron. 
 
Det är allas gemensamma uppgift att få alla att trivas. Om de får några medarbetare att känna 
sig motiverade, då byggs det vidare. Det har att göra med grundläggande värderingar och 
vilken syn de har på företaget. Om några känner sig motiverade i organisationen, blir det 
ringar på vattnet eftersom det byggs vidare. Samtidigt gäller samma åt motsatt håll, om många 
börjar bli missnöjda så förs även det vidare.  
 
Det är viktigt att medarbetarna uppmanas till att ta ansvar. Det är av stor vikt att samtliga vet 
vad de ska göra, att de har en tydlig roll och att den är väldefinierad så att inga oklarheter 
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angående arbetsuppgifter uppstår. Efter dessa förutsättningar följer det ansvar för det jobb 
som de ska utföra i den rollen. Detta utförs först och främst för företagets skull.  
Andersson kontrollerar inte sina medarbetare. Han hoppas att de känner att de har ”frihet 
under ansvar”. Det kan kanske låta som en klyscha, men han tror att de anställda känner att de 
har det. Han följer dock upp och indikerar att han har ”koll” och visar att han bryr sig och ser 
om det är något som avviker. Andersson tror inte att medarbetarna endast vill ha frihet och att 
han helt ”struntar” i dem, utan att de istället kan ha en dialog som medför att medarbetarna får 
veta att deras chef faktiskt visar omtanke. Andersson anser sig inte ha kontroll, utan koll. 
 
 

4.2.2 Anledning till företagarens ledarstil 
 
Deras produkt är väldigt väldefinierad, det går inte att göra så mycket av den. Du har pappret, 
trycker på pappret och sedan kan du inte produktutveckla den eller göra något mer av den. 
Man kan säga att det är en relativt komplex produktionsprocess, vilket dock är en annan sak. 
Ledningen satsar ingenting på FoU (Forskning och utveckling). Dock försöker de 
produktutveckla på så sätt att de letar nya typer av papper som de kan trycka på för att 
förbättra produkterna. 
 
I denna verksamhet som de bedriver är det ganska klart vilka arbetsuppgifter alla har. Det 
innebär att det är svårt att anpassa organisationen efter ”egna intressen”. Givetvis kan de 
utföra jobbet på olika sätt, och att gruppen får utföra det på sitt eget vis. Även om Andersson 
låter gruppen utföra det på sitt valda sätt, ska ändå vissa saker göras i följd och då följer det en 
ganska klar linje vad den egentligen ska utföra. Sedan kan det finnas vissa andra 
arbetsuppgifter centralt som kan utföras på lite olika sätt. 
 
 

”Det ska vara rätt man på rätt plats för att kunna utvecklas.” 
 
 
Andersson försöker styra organisationen väldigt mycket efter vilken typ av personer som 
finns i företaget. Arbetsuppgifterna styrs efter vad medarbetarna kan och vilken kompetens de 
har. Detta har han gjort mycket, just för att anpassa organisationen efter individerna. Om det 
är någon som inte ”passar in” på en uppgift, justeras det att han får något som passar honom 
bättre. Det ska vara rätt man på rätt plats för att kunna utvecklas. 
 
I deras organisation förekommer det inte mycket regler. Däremot styr produkten och inom det 
området finns regler. Produkten sätter ramar för vad de kan göra. Organisationen präglas mer 
av normer, om de skulle beskriva normer som att det utvecklas ett visst sätt att arbeta. 
 
MittMedia Prints ”problem” är att företaget är fördelat på sju olika geografiska områden, 
vilket även innebär sju olika företagskulturer. Varje tidningstryckeri har tidigare tillhört lokala 
tidningsbolag, med skiftande värderingar och företagskultur. Från och med 2006 förde de 
samman alla tryckerier i ett och samma bolag och det innebär att det nu förekommer sju olika 
företagskulturer i väggarna. Det är något som de vill ändra på och att istället få en egen 
företagskultur. De försöker att skapa en tillhörighet till det nya bolaget, istället för att få en 
tillhörighet till det gamla. Det finns en positiv anda, att de tycker det är roligt att tillhöra ett 
gemensamt bolag. Förut var det uppdelat och nu är det mer en gemenskap med likartade 
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personer. De försöker jobba mot en ny företagskultur, som ska prägla detta företag. Det är 
dock svårt med de geografiska avstånden samt att de inte har daglig kontakt. 
 

”[…] men däremot vill han att alla ska ha ett engagemang och ur det föds allting annat.” 
 
 

Det finns ingen särskild generaliserad egenskap som Andersson ser att medarbetarna måste 
ha, men däremot vill han att alla ska ha ett engagemang och ur det föds allting annat. Det är 
viktigt med motivation och att medarbetarna tycker att det är roligt att gå till jobbet, roligt att 
producera, och roligt att påverka. Detta önskar han att alla kände. Detta är kanske mer en 
värdering än en egenskap. Alla är ju olika, han kan ju inte säga att alla ska vara bra på allting, 
utan det handlar om att göra ett jobb utifrån de förutsättningar de har. Andersson försöker 
ständigt arbeta för att locka fram det bästa hos sina medarbetare. Även platscheferna försöker 
göra det på respektive anläggning. 
 
Kommunikation är av mycket stor vikt och att de ska ha en väl fungerande kommunikation. 
Information är naturligtvis också viktigt, men det allra viktigaste är ändå att kunna prata med 
varandra, kommunicera och reda ut saker. Det är den närmsta vägen. De gör 
enkätundersökningar för att få vetskap hur medarbetarna upplever kommunikationen, dels 
mellan varandra och delas till cheferna. Om något upplevs som sämre, då blir målet att 
förändra och förbättra. 
 
Det horisontella kommunikationsflödet i organisationen är viktigast. För att få ett bra resultat, 
är den dagliga kommunikationen mellan arbetarna viktig. Det är ju ändå där arbetat utförs och 
om de har en bra kommunikation mellan varandra, utför de ett bättre jobb. Det är av stor vikt 
att kommunikationen fungerar från båda hållen. 
 
Andersson upplever att medarbetarna vågar uttrycka sina åsikter. De ligger högt i tak på det 
sättet. Det är betydelsefullt för företagets utveckling att kunna säga vad de tycker. Det är 
viktigt att både medarbetare och ledningsgrupp uttrycker sina åsikter. De ska dock vara 
faktabaserade och inte uttryckas på ett dumt sätt att det uppstår personangrepp. De ser det som 
något positivt att samtliga i organisationen uttrycker sina åsikter och det är något som 
eftersträvas. 
 
 

”Han tror det blir fel om någon försöker vara en ledare som den inte är som person.” 
 
 
Andersson säger att han funderar mycket på sin egen ledarprofil. Det byggs väldigt mycket 
utifrån hur man är som person. Han tror att det blir fel om någon försöker vara en ledare som 
den inte är som person. Han anser inte att hans ledarstil innebär att han pekar med hela 
handen, utan att han vill att medarbetarna själva ska förstå de uppgifter som de ska utföra. Det 
handlar om ”frihet under ansvar”. Andersson vill hellre leda än att styra, och det passar 
honom bra efter hur han är som person. Han är inte auktoritär, utan vill mer vara en i laget och 
på något sätt styra det på rätt väg. Andersson menar vidare att vilken ledarstil man väljer 
också beror på vilket sett denne ser medarbetarna på. 
 
Det finns många bakomliggande skäl till varför någon tar på sig en viss typ av roll, tror 
Andersson. En ledare kan leda på många olika sätt. Hans skäl att ta på sig denna roll, var att 
det skulle vara roligt att vara ansvarig över en sådan verksamhet och försöka utveckla den på 
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ett bra sätt, både personellt och ekonomiskt. Han ser att han mer har det yttersta ansvaret, än 
som en position. Som ledare måste han ha självinsikt, men det kan ibland vara svårt. Det 
handlar även om det egna egot. Andersson avslutar med att tillägga att han alltid kan bli bättre 
på att ge positiv feedback. 
 
 

4.3 Intervju med Hans Reinikainen, Know IT Candeo Gävle AB  
 
Intervjun med Hans Reinikainen, 41 år, ägde rum måndagen den 12 maj 2008. Reinikainen är 
VD, en befattning han har innehaft sedan företaget startades 2002. 
 
Know IT är ett konsultföretag som har sitt kontor i centrala Gävle och där 18 anställda 
arbetar. De producerar kundanpassade tjänster inom systemutveckling och förvaltning. 
 
 

4.3.1 Företagarens ledarstil 
 
Ledningsstrukturen består formellt av en bolagsstyrelse och en VD. Reinikainen anser att hans 
viktigaste roll som ledare är att få organisationen att jobba åt ett "håll" genom att förmedla 
och förankra vision och mål. Resan för att kunna nå dit, ska organisationen och medarbetarna 
genomföra tillsammans, med Reinikainen som vägrådgivare och "motiverare". 
 
 

”Det är av absoluta vikt att medarbetarna känner sig trygga” 
 
 

Det är av absoluta vikt att medarbetarna känner sig trygga, att känner tillförlitlighet till 
företaget och har ansvar för att lyckas som individer. Det är även viktigt för att organisationen 
ska kunna utvecklas och nå sitt mål och sin vision. 
 
Medarbetarna uppmanas att ta ansvar och ”frihet under ansvar” kan låta som en klyscha, men 
det är något som tillämpas på deras företag. Varje anställd måste ta ansvar i sin relation med 
kunden, att utveckla den och kunna fatta egna beslut. Det förutsätter att varje anställd har ett 
stort ansvar och sköter det. 
 
Det är alltid en viss typ av kontroll menar Reinikainen. Kontrollen sker framförallt när de har 
fått en ny kund och ett nytt uppdrag. De får då någon form av mål och försöker prata igenom 
uppdraget innan det påbörjas och sedan följs det upp under resans gång. Det handlar om att de 
ska uppnå något med sitt uppdrag och det är då som medarbetarnas ansvar blir aktuellt, och att 
de ska se till att de uppnår det. Han menar vidare att han hellre ser att medarbetarna kommer 
till honom om de själva känner att de behöver stöd. Det krävs även viss kontroll när det är 
fråga om risk. Risk innebär tidsuppfattning och missbedömningar, något som är väldigt 
påtagligt inom konsultbranschen. Här har VD: n ett större intresse av att ha kontroll, då det 
finns en ekonomisk baksida. Över lag så sker dock kontrollen innan varje projekt påbörjas. 
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4.3.2 Anledning till företagarens ledarstil 
 
Know IT: s produkter är väldigt enkla. De säljer en tjänst i form av kunskap. Det är en 
komplex produkt på det sättet att det krävs en viss kunskap och erfarenhet för att kunna utföra 
tjänsten. Man kan se det som en komplex tjänst. 
 
Det satsas inte mycket FoU i företaget, men däremot satsas det mycket inom utveckling. De 
lever på kunskap och en stor del av kostnaden spenderas på formell utbildning, så som 
kursverksamhet och seminarier. När de är ute hos en kund, lär de sig mycket även där, så de 
är en stor kunskapskälla. 
 
 

”Organisationen anpassar sig inte efter medarbetarnas intressen, utan efter kunderna.” 
 
 
Organisationen anpassar sig inte efter medarbetarnas intressen, utan efter kunderna. Sedan 
anpassar sig medarbetarna efter kunderna. De väljer kunder som passar just deras sätt att 
arbeta och formar organisationen så att de på bästa sätt kan möta kundernas krav.  
 
Policy, värdegrunder, normer och värderingar präglar företaget. Det finns även detaljregler så 
som tider, löneersättningar och så vidare, med det är då mer en fråga om personalregler. Det 
finns självklart lagar och förordningar, men företaget är mer uppbyggt på de värderingar som 
företaget själv har skapat. 
 
Till viss del anpassas ledningen av företaget efter individ och kultur. Det finns ju olika 
perspektiv. Det finns någon form av övergripande styrning och den anpassar sig efter ägarnas 
syn på verksamheten. Det handlar då, bland annat om, hur de ska utveckla verksamheten och 
vilka kunder de vill ha. Sedan finns det även en operativ ledning som de anpassar efter de mål 
de har, och den försöker de sedan föra vidare till medarbetarna. 
 
 

”Det krävs självklart att de ska kunna sin profession och vara engagerade.” 
 
 
Det finns vissa egenskaper som företaget önskar att varje medarbetare har. Det krävs 
självklart att de ska kunna sin profession och vara engagerade. Det är av stor vikt att de är 
engagerade i kunderna och att de är lyhörda och kan höra kundernas behov. Att medarbetarna 
är ödmjuka och har sunda egenskaper är något som de värderar högt, och grunden är att de 
kan hantera vanliga kundrelationer.  
 
Företaget arbetar aktivt med att ”locka fram” det bästa ut sina medarbetare. De försöker 
konstant stimulera medarbetarna, dels genom uppdragen och på sätt försöka få medarbetarna 
motiverade och engagerade. Det är inte alltid som alla uppdrag är roliga, men de försöker 
ändå hitta uppdrag som motsvarar en individs förmåga att ta sig an ett uppdrag. Det är viktigt 
att de anställda inte blir över- eller underkvalificerade, utan känner stimulans till sitt uppdrag. 
Det är detta som driver en konsult. För att stimulera medarbetarna på bästa sätt, fokuseras det 
på att utveckla deras kunskap, bland annat genom seminarier. 
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Kommunikation inom ett företag är mycket viktigt, och den allra viktigaste är 
tvåvägskommunikationen. Det är av allra största vikt att de anställda ska kunna kommunicera 
med varandra. På samma sätt som de är lyhörda mot kunden, är det lika viktigt att de är 
lyhörda mot varandra inom organisationen. De ska lyssna och kommunicera med varandra 
och det är på detta sätt som verksamheten kan drivas framåt. Reinikainen och hans anställda 
försöker att finna en gemensam väg för att nå slutmålet, och för att kunna nå dit så måste de 
kommunicera hela vägen fram. 
 
Ur ett ledningsperspektiv är kommunikationen av informativ karaktär. Ledningen informerar 
om någon särskild händelse, exempelvis viktiga affärer, ekonomin eller allmänt om ”läget”. 
Det är en ensidig kommunikation. Medarbetarna ska vara informationstagare och själva söka 
information via intranätet och det krävs att de anställda är aktiva. Den horisontella 
kommunikationen är av stor vikt inom gruppen och det har de formellt via kompetensnätverk. 
Det finns dock även nätverk informellt. 
 
Reinikainen tror att hans medarbetare vågar uttrycka sina åsikter. De har ganska högt i tak och 
en öppen miljö inom organisationen. Reinikainen vill att de ska uttrycka sina åsikter och har 
även medarbetarsamtal. Det ska ske en löpande dialog inom företaget och han försöker 
stämma av på det sättet och uppmuntra. Han tycker att det är av stor vikt att de försöker lösa 
problem så snabbt som möjligt, för att undvika missförstånd och missnöje. Att säga sina 
åsikter är en förutsättning för förbättring, och all kritik kan enligt honom förbättras. 
 
I egenskap av ledare, beskriver sig Reinikainen som att han har en lyhörd ledarstil där han 
framförallt lyssnar på vad medarbetarna tycker och tänker. Han försöker att inte jobba mycket 
med detaljer, utan mer med långsiktighet i form av mål och värdegrunder. Han låter 
medarbetarna själva lösa problemen och han utgör ingen aktiv ledarstil.  
 
Han anser sig även ha en demokratisk ledarstil. Han har dock inte funderat så mycket över 
”sitt val” av stil. Det finns två aspekter av att vara ledare, och den ena är att vara chef. Han har 
då den formella skyldigheten. Reinikainen har en formell skyldighet att bedriva verksamhet 
på ett visst sätt då han bland annat har avkastningskrav. Han är utsedd till chef och då har han 
vissa befogenheter. Den andra delen innebär att han är ledare och då är det en fråga om att 
leda team mot ett mål och det har ingenting med ”chefskapet” att göra. Ledarfilosofin innebär 
att han sätter upp mål som alla tror på och att de gemensamt försöker hitta vägen ut. Det 
handlar då om att kommunicera mycket och slutligen ska beslut fattas och det gör 
Reinikainen. ”Chefsdelen” spelar också roll då han formellt måste fatta beslut som rör 
exempelvis löner och ledighet.  
 
 

”[…] han kan säga att han gjort ett medvetet val av ledarstil.” 
 
 
Reinikainen tycker att han kan säga att han gjort ett medvetet val av ledarstil. Det har att göra 
med hur man är som person, samtidigt försöker han tänka på den ledarstil som han själv 
tycker om. 
 
Det finns olika organisatoriska faktorer som påverkar ens val. Organisationen är formad efter 
hur Reinikainen vill se och bedriva den. Det handlar även om storlek. Deras organisation är 
inte särskilt stor, men om vi ser till hela Know IT-koncernen är organisationen stor. Idén är att 
ha lokalt självstyre och entreprenörskap och det är en ledningsfilosofi som genomsyrar. Det 
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skiljer inte mycket från bolag till bolag, och på detta sätt är det från toppen och utåt. Ju större 
en organisation blir, desto viktigare blir det att skapa intern struktur för att upprätthålla 
ordning och reda. Exempelvis kan mellanled införas, så som mellanchefer för att hantera 
personal. Detta innebär att storleken har betydelse.  
 
 

4.4 Intervju med Camilla Gustavsson, Leaf Sverige AB 
 
Intervjun med Camilla Gustavsson, 37 år, ägde rum måndagen den 19 maj 2008. Gustavsson 
är fabrikschef på enheten i Gävle. Hon är ”ny på jobbet”, då hon började på Leaf i mitten av 
februari 2008. Gustavsson har 13 års erfarenhet av ledarskapsarbete.  
 
Leaf är ett industriellt företag med en fabrik i Gävle. Företaget har cirka 210 anställda och de 
flesta arbetar i skift.  
 
Leaf producerar godis och huvudverksamheterna är skumprodukter och pastiller. Varumärket 
är välkänt, men de troligtvis mest kända är Ahlgrens bilar, Läkerol och Brio.  
 
 

4.4.1 Företagarens ledarstil 
 
Leaf har en ledningsgrupp som, utöver fabrikschef, består av följande funktioner: kvalitets- 
och säkerhetschef, teknikchef, controller, personalchef (HR), produktionschef, logistikchef 
(inköp och leveranser), samt utvecklingschef (lean coordinator).  
 
En av de absolut viktigaste uppgifterna som Gustavsson säger sig ha, i egenskap av ledare, är 
att coacha medarbetarna. Hon ska vara ”spindeln i nätet”, hålla ihop verksamheten och se till 
att de levererar de resultat som förväntas. Det är viktigt att arbeta med ständig utveckling och 
förbättring. Därtill är det viktigt att ha en bra kommunikation med alla medarbetare. 
 
 

”Medarbetarna ses vara det absolut viktigaste av allt.” 
 
 
Medarbetarna ska känna att de arbetar på en bra arbetsplats där de har en öppen och rak 
kommunikation. Företaget kan ha hur mycket teknik och utveckling som helst, men utan 
människan är de ingenting. Medarbetarna ses vara det absolut viktigaste av allt. Alla i 
organisationen har ett precis lika stort värde, ingen klarar sig utan den andra.  
 
Det är viktigt att medarbetarna tar ansvar. Att ta ansvar, ha en kommunikation, säga sina 
åsikter, samt att ge förslag, driver deras utveckling. Även om människor arbetar av olika 
anledningar, en del arbetar för att leva medan andra lever för att arbeta, är det ändå viktigt att 
alla känner en ansvarskänsla. Utan ansvarskänslan ser Gustavsson att stoltheten i det som 
utförs går förlorad och det medför att det blir svårt att prestera bra.  
 
Vad gäller kontroll, är det inget ord som Gustavsson vill använda. Hon förutsätter att 
medarbetarna utför de arbetsuppgifter som de tilldelats efter bästa förmåga. Så länge som 
någonting fungerar som det är tänkt och de målsättningar som sätts upp uppfylls, ser 
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Gustavsson inte att det finns någon mening med att ”överkontrollera”. Organisationen är dock 
uppbyggd på det sättet att de arbetar i en ledningsgrupp med supportfunktioner, där 
skiftledare och lagcoacher arbetar på varje skift. Detta resulterar i att det alltid finns en 
ansvarig nära till hands och någon som fattar beslut. Gustavsson rör sig själv på golvet, men 
inte för att kontrollera, utan mer för att göra sig synlig. Detta tror hon är viktigt av en ledare i 
alla organisationer. Vidare påpekas att Leaf har kvalitetssystem och affärssystem som är 
styrda av ”normal” kontroll, för kontrollera att det avtalade levereras och på utsatt tid. Det 
systemet ligger som en del av verksamhetssystemet, och är ingenting som Gustavsson kan 
kontrollera.  
 
 

4.4.2 Anledning till företagarens ledarstil 
 
Leaf tillverkar en väldigt känslig produkt, med utgångspunkt från recept och temperaturer. 
Produkten är trygg i det sättet att det inte finns någon risk för att något mikrobiologiskt ska 
växa i den. Den största komplexiteten kan anses ligga i att det är viktigt att göra exakt lika 
varje gång. Detta tror Gustavsson är extra viktigt när det handlar om produkter med smak, och 
speciellt när det är något som ”alla” känner till.   
 
Organisationen satsar mycket på forskning och utveckling. Under kommande år kommer det 
ytterligare att utökas. En anledning till detta är att företaget, genom att ta fram nya produkter 
och etablera sig på nya marknader, kan åstadkomma konkurrensfördelar.  
 
 

”Fungerar något dåligt märks det i hela organisationen […]” 
 
 
Gustavsson tycker det är svårt att svara på om organisationen anpassar sig efter medarbetarnas 
intressen. Verksamheten har funnits i väldigt många år. Om vi ser till ledningsgruppen, vad de 
söker, har Gustavsson en roll där hon kan påverka hur gruppen ska se ut. Det handlar om vilka 
funktioner du vill ha med i en ledningsgrupp och vilken information du vill ha. Det är 
självklart att alla styr beroende på hur det fungerar, då du inte har kvar en dålig ”del” i 
ledningsgruppen. Fungerar något dåligt, avspeglar det sig i hela organisationen och på så sätt 
påverkas ledningen indirekt av alla i organisationen.  
 
Inom organisationen finns det mycket regler att följa på grund av deras produktion av 
livsmedel. Det finns ett stort regelverk angående livsmedel, vilket kan sägas vara grundkärnan 
i hela verksamheten. Tidigare arbetades det under svensk lagstiftning, men numer finns ett EU 
anpassat regelverk att följa. Ganska mycket har förändrats i och med detta, men inte mot det 
strängare skulle Gustavsson vilja påstå. Möjligtvis har märkningen blivit mer styrd. En annan 
viktig regelaspekt som organisationen måste ta hänsyn till är de kollektivavtal som finns. 
 
Gustavsson vill inte säga att hon har anpassat sitt ledarskap efter individ och kultur. Däremot 
tycker hon att ledningsgruppen ska bestå av väldigt olika individer, då det är olikheten som 
driver utveckling. Individer har utrymme för att vara olika. Det arbetas för att mångfald ska 
skapas i organisationen som helhet.  
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”Inom Leaf finns det en önskan om att ha medarbetare som är öppna i sin kommunikation, 
medarbetare som säger vad de tycker.” 

 
 
Inom Leaf finns det en önskan om att ha medarbetare som är öppna i sin kommunikation, 
medarbetare som säger vad de tycker. Det är viktigt med ärlighet hos medarbetarna, samt att 
de har social kompetens. Det är viktigt att de är goda medarbetare mot sina kollegor och visar 
bra kamratskap. Dessa egenskaper värdesätter Gustavsson mer än erfarenheter från tidigare 
arbete. Hon anser att dessa egenskaper är något som du antingen har eller inte har. Miljön kan 
dock påverka. Om individer är i ”rätt” miljö kan de växa, likväl som att det kan bli motsatt 
effekt om de befinner sig ”fel” miljö. När det handlar om frågan om det aktivt arbetas med att 
”locka fram” det bästa hos medarbetarna, svarar Gustavsson att hon hoppas att de gör det 
samt att de försöker.  
 
Kommunikation anses vara det absolut svåraste att hantera. Uppfattningen är dock att Leaf 
har ett ganska väl utvecklat system för att kunna ge kommunikation åt ”båda hållen”. Dels 
mötesstrukturen, där de träffas även i mindre grupper samt i de enskilda skiften, men också 
affärssystemet som ger feedback på avvikelser. Statistik för de senaste åren visar en enormt 
stor förbättring, men kommunikationen kan alltid förbättras. Det är även mycket information 
som måste nå ut. Detta för att skapa en medvetenhet om det som händer i verksamheten. Det 
är en tuff utmaning att hitta balans mellan information och kommunikation. Hos Leaf 
försvåras kommunikationen på grund av att de arbetar i skift. Hela arbetsstyrkan arbetar inte 
samma tider, utan personalen ”går om varandra”. Dessutom anser Gustavsson att ju fler 
människor som finns inom en organisation, desto svårare är det att nå ut till alla.  
 
Det är viktigt att kommunikationen flödar åt alla håll och om den inte går uppåt är det svårt 
för ledningsgruppen att ändra sig. Om Gustavsson jämför med tidigare arbetsplatser, tycker 
hon att kommunikationen på Leaf är bra. Samtidigt är kommunikation något som alltid kan 
förbättras. Gustavsson är av den uppfattningen att medarbetarna vågar säga vad de tycker. 
Åtminstone om hon ser till den gruppen som vill träda fram. Det finns människor som varken 
har behovet eller känner sig bekväma med att stiga fram och tala. Uppfattningen är dock att 
väldigt många av Leafs anställda säger vad de tycker. Det finns en önskan om att alla ska 
uttrycka sina åsikter. Både på möten och under mindre formella former, uppmanas 
medarbetarna att ta sig för och vara öppna. Det finns förhoppningar om att denna öppenhet 
ska öka och att fler synpunkter ska ”komma upp” till ytan. 
 
Gustavsson hoppas på att hon ses som en utvecklande ledare och som en bra coach som 
lämnar utrymme för individen att utvecklas. Hon vill påpeka att hur kollegor och medarbetare 
ser på henne, är av större vikt än den egna uppfattningen. Gustavsson säger därtill skämtsamt, 
att hon har gjort många tester och har ”sin stil” på svart och vitt. 
 
 
”Hon känner själv att det blir ganska tydligt när du väl har hittat din roll, det sätt du vill leda 

på, det sätt du tycker är bra.” 
 
 
Gustavsson ser sig som coachande och tror inte överhuvudtaget på ideologin ”peka med hela 
handen”. Hon har många ledarskapsutbildningar bakom sig, vilket har medfört en 
medvetenhet, men hon anser inte att olika ledarstilar ska ristas helt i sten. Det tar tid att 
utvecklas som ledare och det krävs en ganska lång tid av arbete innan den egna ledarrollen 
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hittas. Hon känner själv att det blir ganska tydligt när du väl har hittat din roll, det sätt du vill 
leda på och det sätt du tycker är bra. Hon vill inte tala om någon direkt ”aha-upplevelse”, men 
menar att det känns när den egna stilen är funnen. I och med att hon funnit sin stil, menar hon 
att hon har gjort ett medvetet val av ledarstil.  
 
Gustavsson anser att när du har hittat din roll ändrar du inte ”mind-sättet”. Du håller fast vid 
ditt sätt att leda när du väl har funnit att det är ett bra sätt som fungerar för dig, ger ett bra 
resultat och är ett sätt som du trivs med. När du har hittat en roll du är bekväm i, har det 
troligtvis ingen betydelse vilket företag du arbetar på. Ledarrollen anpassas inte efter 
arbetsplatsen. Oavsett om du träder in i organisationer med olika ägarstrukturer och skiftande 
kravställningar, ändrar du inte på dina värderingar.   
 
Samtidigt säger Gustavsson att hon tror att det är skillnad på att arbeta inom industriell 
tillverkning och att arbeta med tjänstemän, då tjänstemän främst är mer frigående.  
 
Avslutningsvis säger Gustavsson att det är av stor vikt att en ledare har ett intresse för 
människor. Det är A och O från början. Om du inte tycker om människor, kan du likväl 
avsäga dig den rollen. 
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5 Analys 
 
 
I detta kapitel ska vi analysera det empiriska resultatet som vi har erhållit. Analysen fullgörs 
med utgångspunkt från syftet med vår rapport och vi gör även kopplingar till tidigare 
presenterade kapitel med befintliga teorier inom området. 
 
 

5.1 Inledande ord om analys 
 
Vi ska i detta kapitel koppla samman teori med vår empiriundersökning. Tanken är här att vi 
ska se om det finns kopplingar mellan dessa kapitel. Detta är viktigt för att i kommande 
kapitel kunna föra diskussion kring våra frågeställningar och syfte.  
 
Vi har valt att dela upp analysen i två delar. Först ser vi till vilken/vilka ledarstil/ledarstilar 
som de olika företagarna (Andersson, Reinikainen och Gustavsson) har och därefter ser vi till 
vilka förutsättningar som påverkar ledarstilen/ledarstilarna. Anledningen till upplägget är att 
vi anser att det är av vikt att först se till företagarnas ledarstil, för att sedan kunna ”gräva 
djupare” och analysera vad som är bakomliggande.  
 
Vårt upplägg samma struktur som tidigare kapitel där vi presenterade teori samt empiri. 
Därtill kommer våra frågeställningar behandlas i den följd vi i introduktionen presenterat 
dem. Med tanke på de frågor som vi vill finna svar på, ser vi att detta upplägg känns logiskt. 
Vi anser att vi med denna struktur underlättar förståelsen för läsaren, då läsaren enkelt kan se 
tillbaka i tidigare kapitel och jämföra motsvarande del i analysen. När det gäller analysen av 
ledarstilar, presenteras de dock inte i samma följd som i teorikapitlet, medan förutsättningarna 
följer samma ordning. Valet till ledarstilarnas upplägg i analysen grundas på att vi inte tycker 
det är självklart att det förekommer tydliga gränser mellan olika ledarstilar. När det är fråga 
om förutsättningarna, ser vi på dem som mer konkreta och därmed bättre lämpade att studera 
var för sig. 
 
 

5.2 Ledarstilar 
 
Efter att ha studerat teorier, har vi funnit att ledarstil handlar om vilken syn ledaren har på 
medarbetarna. I vår empiriska undersökning har vi sett att samtliga påtalar att medarbetarna är 
viktiga och utgör en stor del.  
 
Det vi har funnit i våra intervjuer, är att samtliga av företagarna uttalar att deras viktigaste 
uppgift som ledare är att driva företagarna framåt. Medarbetarna har till uppgift att utföra en 
uppgift och ledarna anser att det är deras uppgift att ansvara för att de blir utförda. Vi ser dock 
inte att detta innebär att de vill styra medarbetarna genom att ge order, vilket karaktäriserar 
den auktoritäre ledaren. För att företagarna ska ses som auktoritära, krävs att de vill styra med 
järnhand och inte lyssna till medarbetarna. Detta är tendenser som vi inte har funnit hos våra 
respondenter. Andersson talar istället om vikten av att delegera ansvar för att öka 
medarbetarnas prestationer. Detta har vi även funnit att det är av stor vikt för Reinikainen, då 
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han säger att det är medarbetarna som ska agera för att nå målen och att hans roll är att 
uppträda som rådgivare. Gustavsson har vi tolkat som att hon förespråkar kommunikation.  
 
Vi tolkar det som att respektive ledare känner att de har ett ansvar och att deras arbete har en 
mening. De motiverar medarbetarna till att prestera och detta anser vi måste ses som att ett 
mervärde skapas för företaget. Via medarbetarna kan de således ses fullgöra sina uppgifter 
gentemot företaget. Vi ser härmed att företagarna inte visar några som helst tendenser som 
laissez-faire ledaren. Detta ser vi, då samtliga företagare tar ansvar och har ett intresse för 
medarbetarna samt motiverar dem och finns tillgängliga.  
 
Andersson var den person i vår undersökning som talade om vikten om tydliga roller och 
vikten av att utesluta oklarheter. Enligt teorin är detta typiskt auktoritära och styrande drag. 
Tidigare har vi förkastat de auktoritära dragen hos Andersson, men här ser vi att det inte är 
helt enkelt att förkasta en hel ledarstil. Vissa drag, uppfattar vi alltså, att de kan återfinnas hos 
en ledare. Vi anser för den skull inte att Andersson är auktoritär, eftersom vi ser att dragningar 
åt andra ledarstilar är tydligare. De styrande attributen är heller inte dominerande. Enligt 
teorin krävs att ledaren, för att betraktas som styrande, är mer fokuserad på resultat än 
människor och inte bryr sig om hur ens eget agerande påverkar andra. Det framgår ganska 
tydligt att Andersson är den person i vår undersökning som talar mest om synen på 
medarbetarna. Vi upplever att han har respekt för medarbetarna och avser att skapa en trivsam 
arbetsmiljö för dem. Detta talar enligt teorin för att Andersson är en stödjande ledare.  
 
Att Andersson talar mer om medarbetarna, behöver enligt oss inte innebära att Reinikainen 
och Gustavsson är mindre omsorgsfulla eller har ett svagare förtroende. Det vi har förstått, är 
att även de vill ha en god relation med medarbetarna. De vill att medarbetarna ska vara 
självgående och samtidigt ta ansvar. Vi tror inte att det är möjligt att som ledare att arbeta på 
detta sätt utan att ha förtroende för medarbetarna. Enligt teorin talar detta för att samtliga 
företagare är demokratiska ledare. För den demokratiske ledaren är, enligt teorin, 
tvåvägskommunikationen central. Vi förstår, även utifrån denna aspekt, att förbindelsen till 
denna stil kan anses stark hos samtliga respondenter. Samtliga ledare vill föra en dialog 
mellan medarbetarna.  
 
MittMedia Print har platschefer utspridda på flera orter och ansvar har således delegerats ut. 
Enligt vår tolkning innebär det att Andersson har givit dess medarbetare beslutsrätt, vilket 
medför att platscheferna själva har rätt att delta i planering av arbetet. Detta deltagande i 
planering, resulterar i att ytterligare ett attribut för den demokratiske ledaren visar sig hos 
Andersson. Teorin säger att planeringen ska ske utifrån gemensamma mål. Andersson menar 
inte att platscheferna ska följa gemensamma mål, men vi tror att detta är något han förutsätter. 
Utan att följa gemensamma mål, ser vi att företaget drar åt skilda håll och detta låter inte 
logiskt med tanke på Anderssons vilja att skapa en gemensam företagskultur.   
 
Motsatsen till att kontrollera medarbetarna, ser vi vara att ”släppa dem fria”, det vill säga att 
låta dem ta egna beslut och eget ansvar. Vi menar fortfarande att de måste följa företagets 
policys och agera efter direktiv för att nå utsatta mål. Det är även på detta sätt vi tolkar 
teorierna. Det framgår tydligt att vissa ledarstilar styr medarbetarna, mer än andra, och det är 
dessa stilar vi ser som kontrollerande. När vi ser på våra respondenters syn på kontroll, visar 
det sig att två av tre inte gärna vill påstå att kontroll är det rätta ordet för att upplysa sig om 
vad medarbetarna gör. Den tredje talar om en ”viss typ av kontroll”. Andersson brukar hellre 
ordet koll, än kontroll. Vi har förstått att han menar att det är viktigt att följa upp, samt att 
vara synlig, och att det inte ska förväxlas med att föra kontroll. Vi ser heller inte att dessa 
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faktorer sammanfaller med kontroll, då vi måste få ha synen att ledarens uppgift är att vara 
medveten.  
 
Vi uppfattar att Gustavsson delar Anderssons åsikter. Reinikainen är den respondent som 
anser sig ha ett behov av en viss kontroll, då han behöver det för att kunna göra 
riskbedömningar. Vi har förstått att Reinikainens åsikter angående kontrollen, har grundat sig 
på ekonomiska aspekter. Dessa behov av kontroll ser vi således ha karaktär av auktoritet och 
styre. Likt vi har tidigare sagt, är dock inte en ledarstil självklar och då vi anser att kontrollen 
inte har till avsikt att flytta fokus från människan till resultat, ser vi inte att Reinikainen över 
lag kan anses vara vare sig auktoritär eller styrande.  
 
Vi ser att ordet kontroll är en tolknings fråga. Att kontrollera ses ofta ha en negativ klang, och 
det är i den andan vi tolkat texten ovan. Vi ser dock att det är möjligt att, i likhet med de i 
problemdiskussionen nämnda paradoxer, tolka handlingen i positiv anda, då den visar på ett 
intresse från ledarens sida. Med detta i åtanke, ser vi att det är möjligt att klassificeringen av 
ledarstilar är komplex. Om vi tolkar ord fel, riskerar vi att även tolka ledarstilar fel.     
 
Sammanfattningsvis kan vi se att företagarnas karaktär stämmer överens med fler än en 
teoretisk ledarstil. Vi ser att vissa drag är mer tydliga och överväger andra. Vi har förstått att 
det är det humanitära synsättet som främst förenar våra respondenter.  
 
 

5.3 Förutsättningar för ledarstil 
 
Som vi tidigare har presenterat i teoriavsnittet, finns det ett antal olika förutsättningar som 
påverkar en ledares val av ledarstil. Efter att ha färdigställt vår empiriska genomgång, tolkar 
vi det som att vissa val gör en ledare medvetet, medan det bakom andra val inte ligger lika 
mycket eftertanke. Att en ledare har gjort vissa val, även indirekt, framgick vid den empiriska 
studien, då alla ledare faktiskt ställs inför olika val, medvetet som omedvetet. 
 
Vi tolkar det som, utifrån de empiriska svaren vi erhållit, att samtliga respondenter ser till 
vikten av ett situationsanpassat ledarskap. Vi har förstått att en ledare gör ett medvetet val av 
ledarstil beroende på situationen, och att ledarens behov av att styra beror på arbetsuppgiften 
och medarbetarnas förmåga att hantera den. En framgångsrik ledare anpassar sitt beteende 
efter de situationer som denne ställs inför, och det handlar om att matcha sitt sätt att influera 
andra med individuella eller grupprelaterade behov. Vår uppfattning av att vara en ledare, är 
att det krävs väldigt mycket av denne och att han ska se till hela verksamheten. En ledare ska 
inte bara driva en verksamhet, utan ska också leda ett team. Vi tolkar det som att samtliga 
respondenter ser vikten av att verkligen ”se” sina medarbetare, att de ska motivera dem, hålla 
samman verksamheten och jobba i en gemensam riktning. Vi tycker att vi här får en 
uppfattning om ledaren och hur dennes uppfattning är om verksamheten gentemot sina 
anställda. Vi har tolkat det som att samtliga respondenter anser att synen på sina medarbetare 
är viktig, och samtliga är överens om att det är människan som är i fokus. De säger att de som 
ledare ska tänka på individen och att de anställda ska känna tillförlitlighet till företaget. 
Gustavsson sade att alla i organisationen har precis lika stort värde, ingen klarar sig utan den 
andra, och där betonas verkligen medarbetarnas roll. Vi har sett att ansvar är något som 
uppmanas av våra intervjuade ledare, och att det är en vikig del. Vi har tolkat det som att 
ansvar är något som behövs för att medarbetarna ska kunna växa och utvecklas.  
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Vad vi har förstått, är att samtliga respondenter ser på medarbetarna som en tillgång för 
företaget. De anser att motivation är ett instrument för att få människor att vilja utföra sitt 
arbete. Teorin talar om att en ledare påverkas i sitt arbete beroende på vilken syn denne har på 
människan. Det avgörande ser vi dock inte vara att människan ses som en tillgång, utan 
istället att det är medarbetarnas personliga attribut som ifrågasätts. Detta tror vi stämmer 
väldigt väl. Gustavsson talar om att hon förutsätter att medarbetarna löser sina uppgifter efter 
bästa förmåga, och därmed förstår vi att denna syn påverkar hennes ledarstil. Hon talar om att 
just värderingar är det som hon ser som avgörande för den egna ledarstilen. Därmed anser vi 
att det är bevisat att om hennes värderingar och synsätt ändras, så ändras även hennes 
ledarstil. Vad vi förstår, anser dock Gustavsson, att de värderingar som är ”inrotade” blir 
bestående och förändras inte.  
 
En annan förutsättning som påverkar ledandet, är kulturen. Även den måste styras och 
kontrolleras. I teorin nämns att det är normer som styr medarbetarnas uppföranden och att det 
just är dessa som är viktiga för att verksamheten ska kunna bli framgångsrikt. Vi har kunnat 
tolka att detta är en förutsättning, då bland annat Andersson nämner att de ser att det är vikigt 
att medarbetarna har roligt på jobbet. Han nämner vidare att det blir effekter, i både positiv 
och negativ riktning, utifrån hur medarbetarna upplever det. Han sa exempelvis att det blir 
”ringar-på-vattnet-effekter”. Vi kan här tolka att han är medveten om att de val han gör kan 
påverka organisationens kultur och att han då blir eftertänksam på det han faktiskt gör. Vi kan 
även se att kulturen är en förutsättning, om vi ser till att ledare kan påverka de anställdas 
uppfattningar och förståelse. Ledningens åtgärder samt kulturen förutsätter ett samförstånd 
om hur de ska definiera verksamheten. Här vi kan vi se att samtliga respondenter har sagt att 
det är viktigt att deras medarbetare har klara uppgifter och vet vad som förväntas av dem och 
att de har tydliga roller. Vi har även tolkat det som att kulturen spelar roll, då det handlar om 
normer som styr medarbetarnas uppföranden och hållningar, och att dessa påverkar det som 
krävs för att ett företag ska kunna bli framgångsrikt. Här ser vi att samtliga respondenter har 
tagit hänsyn till det, då de belyser att medarbetarna är de allra viktigaste. Det är viktigt att de 
ska trivas, känna tillförlitlighet till företaget och att de konstant uppmanas till motivation och 
engagemang.  
 
Vi nämnde i teorin att en förutsättning är intellektuellt kapital, att det handlar om en samlad 
kunskap. Här kan vi se att Andersson har tillämpat just detta synsätt, då han menar att det ska 
vara rätt man på rätt plats. Även Reinikainen har tillämpat detta synsätt då han menar att det 
är noga med att hans medarbetare inte ska vara över- eller underkvalificerade för sina 
uppdrag. För Know IT är kunskap centralt, detta då det är en förutsättning för att erbjuda 
produkter. Medarbetarna är en del av produkten och vi ser att det är utifrån denna 
förutsättning som Reinikainen leder. I en organisation där medarbetarnas kunskap utgör en 
stor vikt, är det viktigt att ledaren har en mindre kontrollerande ledarstil. Vi kan här se att 
Reinikainen faktiskt tillämpar det, då han använder sig av ”frihet under ansvar”. Reinikainen 
ser sig inte ha kontroll, utan koll, och det stämmer bra in på just denna förutsättning att 
ledaren ska en mindre kontrollerande ledarstil. Även Andersson på MittMedia Print, talar om 
”koll”, och då kan vi se att detta begrepp även tillämpas utanför serviceverksamheter. I det 
stora hela kan vi inte se att Andersson påverkas av att leda kunskaps/intellektuellt kapital i 
samma utsträckning som Reinikainen. Detta då Andersson inte behöver hantera 
produktutveckling, en process som dock är ett måste för den organisation Reinikainen leder.  
Kunskap är något som företaget lever på och därför är det viktigt att medarbetarna måste 
utbildas för att produkten ska kunna utvecklas. Vi ser att detta är en förutsättning som 
påverkar Reinikainens ledarstil. 
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Teorin nämner att det som kännetecknar kunskaps/intellektuellt behov, är att medarbetarna 
ska utföra ett självständigt arbete. Detta ser vi stämma in på Know IT och vi ser även att 
Reinikainen uppmanar medarbetarna att finna egna lösningar på problem. 
 
I teorin nämns att det är skillnad på serviceverksamhet och tillverkningsindustrier och att det 
ges olika förutsättningar för dessa. Vi har här sett att Know IT har ett annat förhållande till 
sina kunder. Det innebär även att Reinikainen ser väldigt mycket utifrån kund och tar hänsyn 
till denne. Vi tolkar det som att detta är en given förutsättning för en viss typ av ledande, och 
att detta företag är ett bevis på att olika förutsättningar till ett ledande spelar roll. 
 
I tillverkningsindustrin, där MittMedia Print och Leaf passar in, är det mer konkreta produkter 
som skapas. Med stöd utifrån teorin, tolkar vi här att komplexiteten på produkterna påverkar 
ledarskapet. Detta grundar vi på att det är lättare att styra denna verksamhetskaraktär då det är 
möjligt att standardisera processer och där människan inte är den del av produkten. Vi har sett 
att dessa två olika förutsättningar faktiskt påverkar ledarskapet, så vi har tolkat deras svar som 
olika och att ledarna lägger tyngdpunkterna vid olika saker. Gustavsson talar om att det är 
viktigt att produktionsprocessen sker på samma sätt vid varje produktionstillfälle. Smaken på 
godiset får inte variera. Vad vi förstår, är även denna ”upprepning” viktig på MittMedia Print. 
En tryckt pappersprodukt är inte till för att avnjutas smakmässigt, men vi ser att kunden vill 
ha produkten tryckt på papper. En avvikelse mellan dem måste väl ändå anses vara att 
Andersson har möjlighet att utveckla produkten genom att använda nya typer av papper. Vi 
har förstått att Gustavsson istället får utveckla helt nya produkter. Vi har tolkat att Know IT 
skiljer sig rejält från de andra, i och med att medarbetarna och den kunskap de besitter är en 
del av produkten. För att förbättra produkten, ser vi att framgångsreceptet är att utbilda 
medarbetarna.  
 
Teorin berättar att ledarskapet påverkas av storleken. Här kan vi se att Know IT styrker den 
teorin, genom att även Reinikainen talar om att storleken har betydelse. Han säger bland annat 
att ju större ett företag är, desto viktigare är det med att skapa intern struktur. Här kan vi även 
se att ledarna för MittMedia Print samt Leaf, vilka är större verksamheter än nyss nämnd, 
pratar om vikten att deras medarbetare är klara i sina arbetsuppgifter. MittMedia Prints 
struktur, med utbredning på flertalet orter, påverkar Anderssons arbete. Det vi kan se är att det 
i princip är omöjligt för honom att vara med och styra i varje detalj, då han omöjligt kan 
befinna sig på flera orter samtidigt. Lösningen med platschefer ser vi vara nödvändig för 
företagets funktion.  
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6 Slutdiskussion  
 
 
I detta avslutande kapitel ämnar vi att diskutera de tendenser som vi har sett i vår 
undersökning. Vi har som avsikt att föra en diskussion om huruvida tidigare teorier och våra 
empiriresultat påvisar likheter. Analysen genomförde vi i tidigare kapitel och här avser vi att 
knyta samman den med vårt syfte och våra frågeställningar. Vi avslutar med ett förslag till 
vidare forskning. 
 
 

6.1 Inledande ord beträffande slutdiskussion 
 
Vår avsikt med detta arbete har varit att tolka människors beteenden, handlingar och val för 
att kunna få kunskap och insikt i deras omvärld. I enlighet med den metod vi har valt att 
tillämpa, avser vi således inte att i detta kapitel komma fram till en absolut sanning. I detta 
slutskede kommer vi istället att föra diskussion om våra frågeställningar.  
 
I och med att vi har funnit att ledarna har drag från olika stilar, ser vi att våra tankar om att det 
är svårt att sätta en titel på ledarens stil inte är helt missvisande. Vi ser att det finns skäl till att 
ifrågasätta teoriernas klassificeringar. Teorierna gör det svårt att lösa paradoxerna och vi tror 
att en ledare måste ta olika teoretiska delar för att bättre kunna hantera paradoxerna. Om 
exempelvis en ledare skulle ta en del av styrande karaktär och en del av stödjande så kanske 
ledaren bättre ”möter” de olika förutsättningarna. Vi har sett att ingen av samtliga 
respondenter har en renodlad ledarstil. De har en blandning som kommer sig av att de dels har 
olika förutsättningar att ta hänsyn till och även att personliga preferenser har betydelse. 
 
 

6.2 Slutdiskussion  
 
Syftet med detta arbete är att se om ledare tenderar att ha skiftande ledarstilar i och med att de 
har skiftande förutsättningar. Vi vill även se hur stor medvetenhet ledare tenderar att ha 
beträffande sin egen ledarstil. Enligt teorierna finns det en hel del faktorer som en ledare bör 
anpassa sig efter. Det vi ser vara ett problem är att det nog inte är helt enkelt att hitta sin stil 
som ledare. Det vi har funnit är att teorierna och verkligheten i vissa fall skiljer sig åt.  
 
I vår första frågeställning, tittade vi om ledare har en renodlad ledarstil. Det vi, efter vår 
empiriundersökning, kan konstatera är att ingen av respondenterna har valt en renodlad stil, 
utan att det istället är inslag av några olika stilar. Det vi däremot kan se är att samtliga 
respondenter har inslag av den demokratiske ledaren och den stödjande ledaren, och att det är 
en blandning av dessa två som huvudsakligen tillämpas i samtliga verksamheter. Våra 
respondenter följer inte en renodlad stil, utan de leder på ett sätt som de själva önskar att leda 
efter och utifrån egna valda kriterier. De val de har gjort, visar då influenser av vilka olika 
stilar som de faktiskt leder efter och vilka drag som speglar just deras stil. 
 
I den andra frågeställningen tittade vi på faktorer som påverkar ledarstilen. Här kan vi tydligt 
se att det finns faktorer och olika förutsättningar som påverkar en viss typ av ledarstil. 
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Därmed vi vill direkt motsätta oss teorier som säger att det finns ett bästa sätt att styra. Vi har 
funnit att olika förutsättningar påverkar ledarstilar och att ”en kostym passar inte alla”.  
Det förekommer olika förutsättningar, och även om inte samtliga i teorin nämnda 
förutsättningar ses över, förekommer ändå någon/några och vi kan se att beslut har fattats 
utifrån dessa. Våra respondenter bedriver verksamheter med olika inriktningar och här kan vi 
se att företagens produktion har en avgörande roll då det ställs olika krav inom olika 
branscher. Vi kan även se att storleken på verksamheten påverkar, då det ofta behövs mer 
struktur och mellanled i större företag. Detta innebär också ett ökat behov av att delegera 
ansvar. När verksamheter är väldigt stora eller utspridda på flera orter, är det inte möjligt för 
ledaren att i detalj ”peta” överallt. Ledaren har det övergripande ansvaret men istället för att 
”peka med hela handen” är det viktigt att stödja medarbetarna och se till att de arbetar mot 
gemensamma mål.  
 
Vi tittade i vår tredje frågeställning om ledarstilen är ett medvetet val. Det som vi kan 
konstatera, är att ledarstilen är ett medvetet val i den bemärkelse att samtliga respondenter har 
valt att leda efter hur de är som personer. Samtliga respondenter är även överens om att de 
egenskaper de själva har och hur de är som personer, speglar den bild av ledare som de vill 
vara. De är överens om att de vill leda sina medarbetare på ett sätt som passar dem, utifrån hur 
de själva är. Andersson sade under intervjun att han tror att det blir fel om någon försöker 
vara en ledare som den inte är som person, så här vi tydligt se att personliga egenskaper och 
värderingar har betydelse. Något som också framgick i empirin, är att det finns 
bakomliggande skäl till varför någon tar på sig en viss typ av roll, och det skälet tillsammans 
med personliga egenskaper är grunden för vilken stil en ledare väljer att tillämpa. 
 
Efter att vi har undersökt och tolkat, har vi kommit fram till att en ledare inte bara ”får en viss 
stil” som han leder efter, utan att hans stil faktiskt har formats efter medvetna val. Även om en 
ledare inte direkt vill säga att han har gjort ett medvetet val, eller säga att just ”den här” stilen 
leder han efter, kan vi konstatera att det finns olika förutsättningar som ligger till grund för 
hans val. Eftersom han då gör medvetna val baserade utifrån dessa och då han har gjort val 
efter personliga egenskaper, då blir även hans stil att leda ett medvetet val. 
 
Det är möjligen så att när en ledare har ”växt i kostymen” är motståndskraften mot ”yttre” 
förutsättningar större. I likhet med våra inledande tankar i problemdiskussionen kan kanske en 
stark ledare hålla sin ledarstil oavsett förutsättningar. Våra ursprungliga tankar om att olika 
organisationer kräver olika ledarstilar kan då möjligtvis vara ett alldeles för enkelt 
resonemang.  
 
 

6.3 Förslag till vidare forskning  
 
Ett förslag på vidare forskning, kan vara att undersöka ledarstilar i en viss vald bransch, och 
därmed inrikta sig till på en och samma typ av verksamhet. Det kan vara intressant att se om 
det finns likheter/olikheter på ledarskapet inom samma verksamhetsgren, och jämföra dessa 
ledare med varandra. Mängden intervjuer skulle då kunna öka, för att ge en mer överskådlig 
blick över den valda branschen. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 
 
o Namn 
o Ålder 
o Nuvarande befattning 
o Antal år i nuvarande befattning 
o Antal anställningsår 
 
1. Hur många anställda har ni? 

2. Hur ser företagets ledningsstruktur ut? 

3. Kan du beskriva vad det är som ni producerar? 

4. Hur ser du på er produkts komplexitet? 

5. Satsar ni mycket på FoU (forskning och utveckling)? 

6. Vad skulle du säga är din viktigaste uppgift som ledare? 

7. Vilken syn har du på medarbetarna? 

8. Uppmanas medarbetarna till att ta ansvar? 

9. Vad läggs in i ansvarsplikten? 

10. I vilken mån kontrolleras medarbetarna? 

11. Anpassas organisationen efter medarbetarnas intressen? 

12. Finns det mycket regler att följa inom er organisation, eller är det mer normer? 

13. Anpassas ledning efter individ och kultur? 

14. Finns det några viktiga egenskaper som ni ser att medarbetarna ska ha? 

15. Arbetar ni aktivt för att locka fram det bästa hos medarbetarna? 

16. Anser ni att det är viktigt att kommunicera med arbetarna, eller är det viktigare att 

informera? 

17. Hur ser kommunikationsflödet ut i organisationen? ↑↓→ 

18. Upplever du att medarbetarna vågar uttrycka sina åsikter? 

19. Ser du det som något positivt, och är det något som eftersträvas? 

20. Hur ser du på dig själv i egenskap av ledare? 

21. Vilken stil har du? 

22. Kan du klassa dig?  

23. Hur kommer det sig? 

24. Har du gjort ett medvetet val av ledarstil? 

25. Vilka organisatoriska faktorer har påverkat valet? 
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