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ABSTRACT 

 

Title: Leaders personality traits -What personality traits can affect cooperation? 

 

Level: C-essay in Business Administration 
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Supervisor: Pär Vilhelmson and Tomas Källquist 

 

Date: 2018- September 

 

Aim: The aim of the study was to increase understanding of the personality traits of 

leaders who, based on employee preferences, may affect the cooperation in working 

groups. 

 

Method: The study applies a qualitative method from a hermeneutic and social 

constructivist perspective. The research process is abductive with a qualitative survey 

method. The empirical data collection was created through semi-structured interviews 

and our theoretical framework was based on previous research. 

 

Conclusion: The study shows that employees who describe their leaders like the 

inspiring personality trait also have a well-functioning collaboration in their working 

groups. Employees in workgroups describing their leaders as dominant, analytical or 

stable, experience less working cooperation. These employees believe that their leaders 

would need to involve and engage the workgroup more, which can be linked to the 

inspiring personality trait. 

 

Suggestions for future research: We recommend for further research to look at other 

factors that can affect working groups cooperation. Because the study is delimited with 

a precise purpose that focuses only on the collaboration of workgroups, we estimate that 

it would be interesting to pay attention to other topics where leaders may have an 

influence, such as communication. We propose to do the survey on a larger selection to 

get a more reality-based conclusion. Finally, we consider that a supplementation with a 

quantitative survey can contribute a statistical result and a generalizable conclusion. 

 

Contribution of the thesis: From a theoretical perspective, this study can provide 

insight from employee’s perspective of what works in the role as a leader. The study 

notes that leaders described like the inspiring personality trait are an appreciated leader 

who contributes to positive outcomes in the collaboration. From a practical perspective, 

the study can provide valuable information for organizations about what employees 

expect from leaders. By paying attention to employee opinions, organizations can 

hopefully find guidance on recruiting leaders, especially when it comes to recruitment 

for jobs that require collaborations. 
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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Ledares personlighetsdrag -Vilka personlighetsdrag kan påverka samarbetet? 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Josephine Nilsson Lewander och Ida Erixon 

 

Handledare: Pär Vilhelmson och Tomas Källquist  

 

Datum: 2018-September  

 

Syfte: Syftet med studien var att öka förståelsen för vilka personlighetsdrag hos ledare 

som utifrån medarbetares preferenser kan påverka samarbetet i arbetsgrupper.  

 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod från ett hermeneutiskt och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Forskningsprocessen är abduktiv med en kvalitativ 

undersökningsmetod. Den empiriska datainsamlingen skapades genom 

semistrukturerade intervjuer och den teoretiska referensramen grundades av tidigare 

forskning.  Bearbetning av teori skapade kategorier för de semistrukturerade 

intervjuerna som sedan utmynnade i den empiriska sammanställningen för att slutligen 

öka vår förståelse för syftet med studien. 

 

Slutsats: Studien visar på att medarbetare som beskriver sin ledare i linje med det 

inspirerande personlighetsdraget också har ett väl fungerande samarbete i arbetsgrupper. 

Medarbetare i arbetsgrupper som beskriver sin ledare som dominant, analytisk eller 

stabil upplever ett mindre fungerande samarbete. Dessa medarbetare anser att deras 

ledare skulle behöva involvera och engagera arbetsgruppen mer vilket kan kopplas till 

det inspirerande personlighetsdraget.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Till vidare forskning rekommenderar vi att undersöka 

hur andra faktorer kan spela in och påverka arbetsgruppers samarbete. Eftersom studien 

är avgränsad med ett precist syfte som endast fokuserar på samarbetet hos arbetsgrupper 

så bedömer vi att det hade varit intressant att uppmärksamma andra ämnen där ledare 

kan ha en påverkan, som exempelvis kommunikation. Vi föreslår att utföra 

undersökningen på ett större urval för att skapa ett mer rättvist resultat. Slutligen anser 

vi att en komplettering med en kvantitativ undersökning kan bidra med ett statistiskt 

resultat och en generaliserbar slutsats.  

 

Studiens bidrag: Ur ett teoretiskt perspektiv bidrar denna studie med en förståelse 

utifrån medarbetares synvinkel om vad som uppskattas hos ledare. Studien 

uppmärksammar att ledare som beskrivs i linje med det inspirerande 

personlighetsdraget är en uppskattad ledare som bidrar till positiva utfall i samarbetet. 

Ur ett praktiskt perspektiv kan studien bidra med en insikt om vad som fungerar i 

ledarrollen. Genom att uppmärksamma medarbetares åsikter kan organisationer 

förhoppningsvis finna vägledning i rekrytering av ledare, framförallt om det gäller 

rekrytering för arbeten som kräver samarbeten.   

 

Nyckelord: Preferenser, Personlighetsdrag, Samarbete, Ledare, Medarbetare.
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1 INLEDNING OCH PROBLEM  
Samhället är i ständig utveckling. Synen på ledare har genomgått förändringar (Day, 

Fleenor, Atwater, Sturm & McKee, 2014). Tidigare forskning från slutet av 1970-talet 

och framåt har vanligtvis utgått från att ledare styr och påverkar arbetet utifrån sina egna 

värderingar (Day et al., 2014). Dåtidens ledare ifrågasattes sällan och medarbetare fick 

anpassa sig efter vad ledare bestämde. Detta beteendemönster har minskats vartefter 

samhällets förutsättningar och människors värderingar förändrats (Hughes, Richard, 

Robert, Ginnett & Gordon, 2006). Vår uppfattning är att den auktoritära ledarrollen 

tonats ner genom åren då medarbetare efterfrågar och uppskattar delaktighet i arbete och 

beslut.  

Samtidigt som ledarroller förändrats genom åren så har medarbetares förväntningar och 

preferenser förändrats menar Müllern och Elofsson (2006). Erhart och Klein (2001) 

hävdar att medarbetares preferenser för ledare handlar om hur de upplever sin ledare 

samt vad de föredrar hos sin ledare. Detta kan bidra med en förståelse för vad som 

fungerar i rollen som ledare och vad som uppskattas i arbetsgrupper (Uusi-kakkuri, 

Brandt & Kultalahti, 2016). Ledare som lägger vikt vid att främja medarbetares 

utveckling och tillåter delaktighet i beslut har visat sig vara uppskattat utifrån 

medarbetare (Hiam, 2006). Ahltorp (1998) visade i en undersökning att medarbetare 

efterfrågat en förmåga hos ledare att kunna sammansvetsa arbetsgrupper och få samtliga 

engagerade i arbetet. 

  

Yukl (2008) menar att ledares personlighetsdrag har betydelse för ledares roll. 

Personlighetsdrag har betydelse för hur medarbetare känner sig för sin ledare. Med 

andra ord vilka preferenser de har för sin ledare. Tidigare forskning har fokuserat på om 

medarbetares personlighetsdrag har en påverkan på deras preferenser för ledare (Ehrhart 

& Klein, 2001). Detta har fått oss att fundera på om denna relation har en påverkan åt 

motsatt riktning. Med andra ord om ledares personlighetsdrag har en påverkan på 

medarbetares preferenser. Epitropaki och Martin (2005) visade i en undersökning att när 

ledares arbetssätt och personlighetsdrag matchar medarbetares preferenser kan det leda 

till positiva utfall i arbetet när det kommer till samarbete och tillfredsställelse. Att hitta 

en ledare som anpassas utifrån medarbetares preferenser kan bidra till denna matchning 

där ett lyckat samarbete skapas.  
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Enligt Yukl (2008) har tidigare forskning fokuserat på ledares personlighetsdrag utifrån 

ett organisationsperspektiv men menar att detta fokus sällan läggs utifrån ett 

medarbetarperspektiv. Att utgå från medarbetares perspektiv kan vara fördelaktigt för 

att skapa en rättvis bild av vilka personlighetsdrag hos ledare som kan vara effektiva 

och passande för ledarrollen (Yukl, 2008). Uusi-kakkuri et al. (2016) hävdar att studier 

har försökt finna utmärkande personlighetsdrag som går att sammankoppla med rollen 

som ledare och försökt hitta mönster till varför vissa individer uppskattas som ledare 

och andra inte.    

 

Som tidigare nämnt kan samarbete och tillfredställelse i arbetet påverkas positivt om 

medarbetares preferenser matchar ledares arbetssätt och personlighetsdrag (Epitropaki 

& Martin, 2005), denna matchning anser vi vara relevant att fokusera på då detta kan 

bidra till ett lyckat samarbete. Enligt Thomas och Bostrom (2010) är samarbete 

grundstenen i arbetet och beskriver enligt följande- ”If leaders knew how to create 

collaboration well, the world would simply work better.” Kopplingen mellan ledares 

personlighetsdrag och medarbetares preferenser för ledarrollen anser vi har betydelse 

för arbetsgruppers samarbete. Den här kopplingen har vi inte funnit i tidigare forskning 

och detta har skapat en fundering hos oss angående om och hur ledares 

personlighetsdrag kan påverka samarbetet utifrån medarbetares preferenser och 

perspektiv.    

  

Det vi funnit i tidigare forskning är studier som fokuserar på om medarbetares 

personlighetsdrag har en påverkan på deras preferenser för ledare (Ehrhart & Klein, 

2001). Något som vi inte lyckats finna och som fått oss att fundera är om denna relation 

har en påverkan åt andra hållet. Nämligen om ledares personlighetsdrag har en påverkan 

på medarbetares preferenser. Som tidigare forskning indikerar kan ledares 

personlighetsdrag bidra med positiva effekter på samarbete (Epitropaki & Martin, 

2005). Därav anser vi att det finns ett värde i att undersöka djupare inom detta område.   

  

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att öka förståelsen för vilka personlighetsdrag hos ledare som 

utifrån medarbetares preferenser kan påverka samarbetet i arbetsgrupper. 
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2 METOD 

I denna del av arbetet kommer vi att presentera vårt val av metod som vi använt för att 

kunna undersöka vårt syfte. Kapitlet kommer att innehålla en motivering till vårt 

metodval samt ge en övergripande bild av studiens vetenskapliga referensram. Vi 

kommer även att förklara studiens tillvägagångssätt och motivera hur vi samlat in teori 

och material till vår empiridel. 

 

2.1 Verklighetssyn 
För att undersöka vårt syfte och skapa en ökad förståelse valde vi att studera människor 

och hur de uppfattar sin verklighet. Vår vetenskapsteoretiska referensram ansåg vi ha en 

grundsyn som vilar på socialkonstruktivismen, som är en ontologisk ståndpunkt. Bryman 

och Bell (2017) menar att ontologi handlar om hur verkligheten är beskaffad och vad som 

existerar. Carsten, Uhl-Bien, West, Patera och Mcgregor (2010) beskriver 

socialkonstruktivismen som något människor skapar i samspel med andra och att det 

innebär en social interaktion mellan människor. Då vår studie fokuserade på samarbete i 

arbetsgrupper ansåg vi att denna grundsyn var rätt för vår teoretiska referensram.  

 

Meningen med studien var att få en ökad förståelse för vilka personlighetsdrag hos ledare 

som medarbetare anser kan påverka samarbetet. För att enklast förstå människan menar 

Carsten et al. (2010) att det är fördelaktigt att först skapa en förståelse för dennes 

uppfattning av verkligheten. I vår studie ämnade vi att undersöka och förstå människors 

uppfattningar kring hur de uppfattar sin omgivning. Eftersom vi har studerat en specifik 

situation så ämnade vi att skapa en ökad förståelse för dessa typer av sociala 

konstruktioner. Thomassen (2007) menar att socialkonstruktivism konstrueras av 

människor och är föränderlig över tid. Därmed kunde inte slutsatser från denna studie 

bedömas som definitiva, utan handlade om att skapa en ökad förståelse för individers 

uppföranden, uppfattningar och samspel med andra individer. För att kunna förstå 

människor och varför de agerar som de gör menar Thurén (2007) är det krävs öppna 

sinnen och tolkningar, vilket vi fokuserat på i nästkommande del.  

 

2.1.1 Kunskapssyn 

Hermeneutiken innebär ett forskningsideal där fokus är på att skapa mening och förståelse 

genom tolkningar (Thurén, 2007). Försöka förstå sig på människors uppfattning av 

verkligheten (Carsten et al., 2010). Genom att förstå att individer ter sig olika och är 

föränderliga utmynnade vår empiri i våra tolkningar av medarbetares sociala verklighet. 
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Enligt Bryman och Bell (2017) betonar tolkningsperspektivet den hermeneutistiska 

kunskapssynen. Vidare menar Bryman och Bell (2017) att hermeneutiken handlar om att 

tolka människors handlingar och att uppfatta fenomen ur den sociala aktörens synvinkel.  

 

Då vi fokuserade på verkligheten från ett tolkande perspektiv, ledde detta till att vi 

bearbetade empiri och analys utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi hade som 

avsikt att utföra intervjuer där respondenternas åsikter och uppfattning grundade det 

empiriska kapitlet. Vi försökte därmed tolka och koppla respondenternas svar i ett 

sammanhang. Meningen var att skapa en förståelse kring den specifika sociala situationen 

då vi var intresserade av respondenternas subjektiva uppfattningar av verkligheten. Enligt 

Sohlberg och Sohlberg (2013) är kriterierna för en trovärdig tolkning att den ska hänga 

ihop på ett logiskt sätt samt ha ett förklaringsvärde. Betydande blir då att forskaren skaffar 

sig en förförståelse för ämnet, för att inte blanda in egna känslomässiga tolkningar i teorin 

(Sohlberg & Sohlberg, 2013). 

  

Hermeneutiken hade ett samband till vår ontologiska ståndpunkt socialkonstruktivismen 

då det kom till för att försöka förstå verkligheten. I den hermeneutiska 

forskningstraditionen menar Thurén (2007) att forskaren betraktar delar och helhet i 

likhet med en spiral. Han menar vidare att forskare vid kvalitativa intervjuer först försöker 

skapa en helhetsbedömning för att sedan bryta ner och kategorisera materialet i kategorier 

eller teman för att utveckla vad de betyder. I vår studie skedde en växling mellan tolkning 

av delar och helhet för att kunna förstå vårt specifika fenomen. Sohlberg och Sohlberg 

(2013) menar att den ontologiska uppfattningen skiljer sig åt mellan konstruktivismen 

och realismen. Eftersom konstruktivismen handlar om att skapa förståelse med en 

hermeneutisk anda och realismen snarare handlar om att försöka förklara verkligheten 

med en positivistisk kunskapssyn. Detta påverkade vårt förhållningssätt till 

vetenskapsteorin eftersom vi hade som avsikt att skapa en förståelse av verkligheteten 

genom att undersöka människor.  

 

Med ett hermeneutiskt synsätt skapades förutsättningar för att få en förståelse för ett 

specifikt ämne. Vårt fokus hamnade på att finna material som behandlade ledares 

personlighetsdrag med fokus mot samarbete. Under nästa delkapitel som fokuserar på 

tillvägagångssättet kommer vi ta upp hur vi behandlat insamling av data, bearbetning av 



 

5 

 

data samt vilken metod som användes under analysering av data (se kapitel 2.2.4 och 

2.2.8). I nästkommande del behandlar vi vikten av förförståelsen i studien. 

 

2.1.2 Förförståelse  

Enligt Larsson (2005) finns redan vid första mötet förutfattade meningar av det som 

tolkas. Under tolkningsprocessen som sker under denna forskningsstrategi kommer 

förförståelsen ständigt förändras. Det svåra i denna tolkningsprocess menar Larsson 

(2005) är att nästan all förförståelse som finns innan kan påverka tolkningen under 

processen. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2013) är förförståelse centralt i hermeneutiken 

då människan har förutfattade meningar, kunskaper, lärdomar och erfarenheter som kan 

påverka tolkningen. Detsamma gäller forskaren, då tolkningsperspektivet kan påverkas 

av forskarens egna teorier och känslor (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Förförståelse kan 

påverka val av forskningsstrategi, som även då kan ha betydelse för studiens bidrag och 

tillvägagångssätt. Därav ansåg vi att det var centralt att uppmärksamma förförståelsens 

innebörd för studien.  

 

2.1.3 Forskningsstrategi 

För att ta ställning till vår metod ansåg vi att det var av betydelse att ta ställning till vårt 

val av forskningsstrategi. Bryman och Bell (2017) menar att det underlättar för forskaren 

att ta ställning till strategi eftersom det enligt deras mening finns två riktningar att gå när 

det kommer till kunskapsteoretiska grundval och frågeställningar. Kvantitativ och 

kvalitativ, i vår studie valde vi en kvalitativ forskningsstrategi. Enligt Thomassen (2007) 

lägger den kvalitativa forskningen vikt vid ord och inte kvantifiering. Vidare menar 

Thomassen (2007) att den kvalitativa forskningsstrategin har ett samband till den 

konstruktivistiska ståndpunkten eftersom de strävar efter att förstå individens verklighet. 

 

I vår studie ämnade vi att öka förståelsen för hur ledares personlighetsdrag kan påverka 

samarbetet i arbetsgrupper utifrån medarbetares perspektiv. Därmed ansåg vi att den 

kvalitativa forskningsstrategin bidrog till syftet eftersom vi lagt tonvikt på hur 

medarbetare uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Vi ansåg således att detta val 

möjliggjorde en inblick i hur medarbetare uppfattar sin ledare i arbetsgrupper. 

 

2.1.4 Forskningsansats 

Som vi beskrivit ovan baserades vår studie på den hermeneutiska kunskapsteoretiska 

synen där tolkning enligt Bryman och Bell (2017) är en central aspekt för att uppnå 
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kunskap. Enligt Bryman och Bell (2017) kan det abduktiva tänkandet kopplas till den 

tolkande forskningen. Vi ansåg att detta var av betydelse för oss då vår tanke var att tolka 

och skapa en förståelse från den empiriska insamlingen. Olsson och Sörensen (2007) 

beskriver det abduktiva tänkandet som ett samspel mellan deduktion och induktion. Ifall 

forskaren drar slutsatser utifrån det allmänna betonas ett mer deduktivt synsätt. Ett 

induktivt synsätt utgår från observationer där resultatet leder till en teori (Olsson & 

Sörensen, 2007). En allmän beskrivning är att den deduktiva ansatsen går från teori till 

empiri för att åstadkomma ett resultat och den induktiva ansatsen går från empiri till teori 

med en avsikt att skapa teorier. 

 

Som vi nämnt ovan var en central betydelse för att ta ställning till vårt syfte och generera 

en egen teori att vi från start hade en förförståelse för ämnet. Sohlberg och Sohlberg 

(2013) menar att olika bakgrunder, erfarenheter och förutsättningar innebär att människor 

har olika preferenser och ser på världen med olika synsätt. Människan ser och möter 

världen med en förförståelse som innebär en tendens att ha förutfattade meningar. Hur 

detta relateras till studien är att vår förförståelse hade en påverkan på tillvägagångssättet 

i studien som beskrivs nedan. Vår förförståelse för studiens ämne kommer till störst del 

från tidigare erfarenheter, föreläsningar och teorier från författare.  
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2.2 Tillvägagångssätt 
 

 

Figur 1. Modell över forskningsprocessen. Egen konstruktion.  

 

Modellen över forskningsprocessen skapades för att underlätta förståelsen för studiens 

tillvägagångssätt, hur samtliga delar hänger ihop och vad de har för betydelse. Nedan 

kommer respektive område beskrivas utifrån modellens ordning.  

  

2.2.1 Litteratursökning och sammanställning av litteratur 

För att kunna utföra vår studie tog vi hjälp av tidigare forskning med liknande 

huvudområden. Den teoretiska referensramen baserades huvudsakligen på vetenskapliga 

artiklar från tidigare forskning. Utifrån vår modell av forskningsprocessen går det att 

utläsa att den teoretiska referensramen var en central aspekt för studien och ett viktigt 

instrument i skapandet av den empiriska undersökningen. Innan genomförandet av 

studien behövde vi skapa en djupare förståelse för studiens ämne. Det vi främst använde 

oss av var vetenskapliga artiklar som behandlade ämnet preferenser och 

personlighetsdrag. Dessa artiklar hade vi tillgång till via Högskolan i Gävles bibliotek 

och databaser där vi främst sökte inom Google Scholar, Scopus och Discovery. Utöver 

preferenser och personlighetsdrag var även samarbete, arbetsgrupper och ledare sökord 

som vi använde för att få fram de material vi behövde.  
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Eftersom vi ansåg att vi fann fler artiklar på engelska översatte vi också sökorden till 

engelska. I metodkapitlet har vi till största del använt oss av litteratur som vi lånat på 

bibliotek på Stockholms universitet samt Högskolan i Gävle. Vi hade som målsättning att 

använda vetenskapliga artiklar som var ”peer reviewed” (Smith, 2006). Då det innebär 

att artiklarna är inspekterade och analyserade av forskare som är kunniga inom område 

så ansåg vi att detta skapade en större pålitlighet för materialet. 

 

För att koppla detta till vår forskningsmodell så utgjorde vår insamling av litteratur och 

vetenskapsteoretiska perspektiv grunden för vår teoretiska referensram. Vår 

litteratursökning och sammanställning av litteratur gav oss den förståelsen som behövdes 

för att bygga vidare mot en teoretisk referensram som skulle ge underlag för empiri och 

sedan utmynna i en analys och slutsats. Enligt Chen och Rau (2017) är referensramen 

utgångspunkten för den kvalitativa forskningen. Genom att studera tidigare forskning fick 

vi som tidigare nämnt en förförståelse samt en stadigare grund för vidare undersökning. 

 

2.2.2 Metodreflektion 

Som vi tidigare nämnt hade vi som avsikt att utföra intervjuer där respondenternas åsikter 

och uppfattning grundande den empiriska undersökningen. Enligt Sohlberg och Sohlberg 

(2013) är det centralt för forskaren att skaffa sig en förförståelse för ämnet, då 

tolkningsperspektivet kan påverkas av forskarens egna teorier och känslor. För att 

kontrollera trovärdigheten ansåg vi att det var viktigt att ha i åtanke att intervjuerna kunde 

utmynna i reflektioner och uppfattningar från medarbetare och att det kunde skilja mellan 

objektiva redogörelser och verklighet.  

 

Bryman och Bell (2017) menar att det finns en risk med kvalitativa metoder eftersom det 

finns en chans att insamlingen av intervjuer inte kommer att leda till något konkret och 

forskningsbart. Med andra ord kunde det trots flertalet intervjuer vara svårt att bidra med 

ett påtagligt svar på en komplex fråga. Vi gjorde bedömningen att vårt tillvägagångssätt 

var passande för att skapa en förståelse ur medarbetares perspektiv. Med tanke på det 

relativt smala urvalet bedömer vi att resultaten av vår studie bör tolkas med försiktighet 

tills liknande studier har prövats med andra tillvägagångssätt och metoder.  

 

LeCompte och Goetz (1982) tar upp två faktorer som de menar mäter kvalitén och 

trovärdigheten i en kvalitativ studie, dessa är reliabilitet och validitet. Dessa begrepp delar 
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de sedan in i extern validitet och intern validitet. Den externa reliabiliteten handlar om att 

studien kan replikeras (LeCompte & Goetz, 1982). I vår studie ansåg vi att den externa 

reliabiliteten var låg eftersom att det är svårt att göra om exakt samma studie vid ett senare 

tillfälle då sociala miljöer och betingelser ändras under tid (Levin, 2006). Enligt 

LeCompte och Goetz (1982) handlar den interna reliabiliteten om hur forskarna kommer 

överens i sina tolkningar av intervjuerna. Vi ansåg att denna var stark eftersom det vi såg 

och hörde under intervjutillfällena härledde till en gemensam tolkning.  

 

Reliabilitet menar Bryman (2002) handlar om tillvägagångssättet och trovärdigheten i 

forskningen. Validitet innebär att begreppen som fokuseras på i studien är de begreppen 

som verkligen undersöks. Den externa validiteten handlar enligt Bryman och Bell (2017) 

om hur pass väl resultaten av studien kan generaliseras till andra situationer och sociala 

miljöer. Som tidigare nämnt ville vi att studien skulle öka förståelsen från medarbetares 

perspektiv. Därför var vår förhoppning att studien skulle leda till intresseväckande frågor 

för vidare studier inom ledarskap snarare än statistisk generaliserbarhet. LeCompte och 

Goetz (1982) menar slutligen att intern validitet handlar om att forskarens teorier ska 

stämma med utförda undersökningar. Detta anser vi att vi uppfyllde genom att formulera 

intervjufrågor med teorin som utgångspunkt, vilket resulterade i ett naturligt samband 

mellan teori och undersökning. 

  

2.2.3 Källkritik 

Då tidigare forskning var en stor del av vårt arbete var det viktigt att vara källkritiska mot 

vetenskapliga artiklar och annan litteratur. Enligt Alexanderson (2012) finns det några 

bedömningspunkter att ta hänsyn till vid källkritik. Identifikationen är ett av dessa 

kriterier som innebär ett avgörande ifall källan är äkta. Som tidigare nämnt försökte vi 

använda oss av artiklar i den teoretiska referensramen som var ”peer reviewed” (Smith, 

2006), detta för att hitta artiklar som vi kunde lita på då dessa artiklar är analyserade av 

sakkunniga forskare. Tidskriteriet är ett annat kriterium som innebär ett avgörande om 

källan fortfarande är aktuell i tid eller om det finns nyare och mer uppdaterade källor. 

Med detta kriterium i åtanke försökte vi använda oss av källor som låg i rätt tid för att 

hitta artiklar som var uppdaterade med central och nödvändig information. Vi ansåg 

däremot att Tidskriteriet var relativt svårt att förhålla sig till då vi bedömde att vissa källor 

var nödvändiga trots ett äldre årtal. Detta gjorde att vi fick varsla bort artiklar som var 

mindre relevanta med äldre årtal för att få in äldre artiklar som vi tyckte var nödvändiga 
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för studien. Vårt urval av vetenskapliga artiklar har därför genomgått en kollegial 

granskning vilket innebär att undersökningen är kvalitetsgranskad och därmed stärker 

trovärdigheten i funna studier. 

 

2.2.4 Datainsamling 

För att samla in data till vår empiri använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Då kvalitativa 

interjuver kan gå i riktning mot en tolkande forskningsmetod (Bryman & Bell, 2017), 

ansåg vi att denna metod var passande för vår studie. De kvalitativa intervjuerna 

baserades på åtta stycken öppna frågor med plats för flexibilitet. Enligt Bryman och Bell 

(2017) är det i kvalitativa intervjuer önskvärt att låta intervjupersonen styra intervjun i 

den riktning som ger förståelse för vad intervjupersonen upplever vara relevant och 

viktigt. Dessa intervjuer kan i stor utsträckning vara flexibla och följa den riktning som 

intervjupersonens svar leder till samt anpassa sig efter frågor som dyker upp under 

intervjuprocessens gång. Med detta metodval ansåg vi att det fanns möjlighet till att fånga 

upp vad medarbetare verkligen tyckte och få så uttömmande svar som möjligt. Däremot 

ansåg vi att det fanns en hel del utrymme för tolkningar som kunde vinkla resultaten efter 

hur vi ställde oss till svaren. Därav krävdes en förståelse för ämnet innan 

intervjuprocessen med respondenterna för att kunna tolka svaren och vara beredd på 

nödvändiga följdfrågor. Detta för att de uttömmande svaren skulle kunna bidra med 

givande kunskap till studien. 

 

Intervjufrågorna som användes i studien var av semistrukturerad karaktär då vår tanke 

var att utföra en flexibel intervju där respondenterna hade en frihet i svaren. Frågorna var 

identiska för samtliga medarbetare för att underlätta jämförelsen av svaren senare i 

analysen. Chen och Rau (2017) använder semistrukturerade intervjuer med identiska 

frågor i deras studie när de undersökte arbetsgrupper på olika arbetsplatser. Detta för att 

säkerhetsställa att resultaten kan bli jämförbara. För att stödja vår metod menar Smith och 

Canger (2004) att det vore missriktat att analysera effekten som en ledares personlighet 

har på en individuell medarbetares prestation och beteenden. Dem menar att studier av 

denna art istället bör utföras på flertalet medarbetare för att undvika partiska eller 

missledande resultat (Smith & Canger, 2004). Därav tog vi hjälp av tio respondenter på 

olika arbetsplatser för att undvika just partiska och missledande resultat.  
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Även då frågorna för respektive intervju var identiska uppmuntrade vi respondenterna att 

ha en frihet i svaren där de kunde analysera och resonera fritt. Bryman och Bell (2017) 

menar att semistrukturerade intervjuer bidrar med en frihet för respondenterna i 

intervjuprocessen. Det var viktigt för oss att respondenterna skulle kunna bidra med 

uttömmande och utvecklade svar så därav försökte vi skapa en avslappnad intervju med 

gott om betänketid för respondenterna.  

 

2.2.5 Urvalsram 

I vårt urval av kvalitativa intervjuer bedömde vi att vi behövde en variation i urvalet av 

respondenter men även att respondenterna ämnade sig för ämnet. Något som var centralt 

var att finna respondenter som arbetade i arbetsgrupper och hade en ledare som påverkade 

arbetet.  

 

I urvalet av respondenter utgick vi i första hand från respondenter som var lättillgängliga. 

Detta med tanke på den relativt smala tidsram vi hade att arbeta med. Bryman (2002) 

menar att bekvämlighetsurval innebär att urvalet av respondenter bygger på vad som är 

passande för forskaren och vad som ligger närmast till hand att välja. Fördelen med detta 

kan vara att vid mindre forskningsprojekt där tiden är begränsad finns möjligheten att 

använda det urval som är lättillgängliga. Vi bedömde att vi först behövde använda oss av 

lättillgängliga respondenter för att ha en grund att stå på, när vi hade skapat den grunden 

kunde vi gå djupare in på urvalen för att se vad som lämpade sig mest för vår studie.   

 

För att få en så rättvis framställning som möjligt av hur teorin stämde överens med 

verkligheten bedömde vi att det var av betydelse att välja respondenter från varierande 

yrken. I vårt urval valde vi även ut respondenter som medverkade i arbetsgrupper där 

deras arbete krävde dagligt samarbete med medarbetare samt hade ett behov av en ledare. 

Därav gjorde vi utöver ett bekvämlighetsurval även ett ändamålsenligturval vilket innebär 

att vi valde ut respondenter baserat på deras relevans för ämnet. Brady (2008) menar att 

ändamålsenligturval innebär att forskaren väljer respondenter baserat på deras kunskap, 

erfarenhet och tillämplighet för ämnet. Forskaren väljer de respondenter som de tror kan 

ge ett värde i studien (Bryman & Bell, 2017).  

 

I vår studie valde vi att utföra undersökningar på tio intervjupersoner för att få fram 

utmärkande personlighetsdrag hos ledare. Respondenterna som vi undersökte hade endast 
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en ledare. Anledningen till att vi undersökte arbetstagare i olika arbetsgrupper var för att 

försöka se skillnader och samband vid analysen av samtliga svar. Enligt Bryman och Bell 

(2017) kan en kvalitativ undersökning påverkas av geografiska skillnader och skillnader 

i ålder. Vårt urval bestod av intervjupersoner som var bosatta och arbetade på olika platser 

i Sverige. Intervjupersonerna bestod av både män och kvinnor i blandade åldrar. 

 

2.2.6 Etiska aspekter 

En central aspekt i undersökningen och i utförandet av intervjuerna var att respektera 

respondenterna och att behandla uppgifterna konfidentiellt. Vår avsikt var att samtliga 

respondenter skulle vilja delta frivilligt och känna sig säkra igenom hela processen. 

Eftersom ämnet behandlade ledare och hur de kan påverka samarbetet är det frågor som 

kan anses vara av känslig art. Vi var därför noga med att berätta för samtliga respondenter 

att de själva fick avgöra om det var något som de inte ville svara på eller svar vi skulle 

undvika att använda. Vi var även noga med att ha alla respondenters godkännande innan 

vi spelade in intervjuerna. Vi skickade därför ut ett informationsbrev innan till samtliga 

respondenter med förklaring av ämnet och intervjun, där vi även upplyste om viktiga 

detaljer och om respondenternas rättigheter. För att säkra att ingen skulle fara illa av 

studien använde vi endast respondenternas yrkesroll och Respondent med tillhörande 

siffra som tilltalsnamn. 

 

Kvale (1997) menar att tre etiska riktlinjer bör fokuseras på i utförande av en kvalitativ 

forskning. Den första är konfidentialitet som innebär som ovan nämnt att respondenter 

ska känna sig säkra med att ingen information kommer finnas som påvisar vem 

respondenten är.  Den andra är samtycke som också förklarats ovan, att intervjuprocessen 

är frivillig och att respondenten blivit informerad om studien ämne innan den samtycker 

om att delta i intervjun. Den tredje riktlinjen enligt Kvale (1997) är även något som vi 

fokuserat på och det är att ha hänsyn till konsekvenser för respondenternas situation och 

se till att ingen respondent råkar illa av intervjun.  

 

2.2.7 Utformandet av intervjuguide  

Som vi tidigare nämnt valde vi att utföra semistrukturerade intervjuer. Bryman och Bell 

(2017) menar att inför semistrukturerade intervjuer är det viktigt att skapa en 

intervjuguide som behandlar de ämnen som är centrala i studien. En intervjuguide ska 

vara utformad så att den förhoppningsvis kan hjälpa studien att nå sitt syfte, men 

framförallt vara ett stöd i skapandet av empiri och analys (Bryman, 2002). Som det går 
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att utläsa i vår modell av forskningsprocessen utformade vi intervjuguiden med stöd från 

vår teoretiska referensram.  

 

De huvudämnen som vi uppmärksammade i teorin försökte vi återspegla i 

intervjufrågorna. Vi utfick från våra områden snarare än exakta och detaljerade frågor. 

Ahrne och Svensson (2011) menar att genom att använda sig av bredare ämnesområden 

i intervjuguiden finns en möjlighet för respondenter att svara fritt samt att 

intervjuprocessen blir ett naturligt samtal mellan intervjupersonen och respondenten. 

Våra intervjufrågor var ställda i en relativt öppen karaktär eftersom vår förhoppning var 

att respondenterna skulle kunna tolka, fundera och svara på frågorna fritt. Vi försökte 

även formulera oss enkelt så att respondenterna skulle förstå vad vi menade och vad 

frågan hade för mening för studien. Vi ville undvika att respondenterna skulle ifrågasätta 

varför frågan hade en betydelse i intervjun.  

 

2.2.8 Bearbetning av datainsamling  

Den empiriska datainsamling utfördes som ovan nämnts genom personliga intervjuer med 

respondenter. Denna del av studien var tidskrävande och innebar hårt arbete för att 

sammanställa all värdefull information. Vår empiriska datainsamling skapades utifrån 

våra respondenter genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna var cirka trettio till 

fyrtio minuter långa och för att inte gå miste om värdefull information vid 

intervjutillfällena valde vi att spela in varje intervju. Därefter transkriberade vi svaren i 

efterhand. Trots att transkribering av intervjuerna var tidskrävande ansåg vi att detta var 

givande för den empiriska datainsamlingen och analysarbetet som skapades i ett senare 

skede. Bryman och Bell (2017) menar att ljudinspelning är ett fördelaktigt sätt att ta 

tillvara på intervjun och därmed få ut mer av respondenternas bidrag till arbetet.  

 

För att skapa en förståelse av den transkriberade empirinsamlingen försökte vi reducera 

text genom att analysera vad som var nödvändigt och undvika sådant som inte bidrog med 

lika mycket för studien. För att reducera texten försökte vi ta ut nyckelord från 

respondentens svar och koda nyckelorden mot vad som var viktigt. Detta bidrog med en 

klarare bild om vad som var mest centralt i intervjun. Därefter försökte vi hitta 

underliggande meningar och teman i informationen vi fick av respondenterna. På så sätt 

kunde vi utläsa vilka nyckelord som var återkommande och vilka teman som 

respondenterna mest fokuserade på i deras svar av intervjufrågor. Till sist försökte vi koda 
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varje tema i underkategorier genom att klippa ut citat från respondenterna och koppla 

dessa citat mot teman. På så sätt kunde vi skapa en förståelse till vart citaten passade in, 

vad respondenterna ville få fram och hur det gick att koppla gentemot intervjuguiden.  

 

För att kunna koda och analysera svaren i empirin valde vi att ta stöd ifrån Slowikowskis 

(2005) personlighetsdrag. Intervjufrågorna var utformade så att svaren skulle kunna 

kodas med hjälp av personlighetsdragen i modellen nedan. Modellen är uppdelad utifrån 

två kategorier med respektive två underkategorier med personlighetsdrag (se figur 2). Då 

vårt syfte handlade om att utläsa utmärkande personlighetsdrag hos ledare ansåg vi att 

modellen nedan var ett bra hjälpmedel för oss. 

 

  

 

Figur 2, Modell av personlighetsdrag. Egen konstruktion 

 

Utöver en tidskrävande bearbetning av empirinsamling så krävdes även bearbetning av 

datainsamling. Efter att ha funnit vetenskapliga artiklar som vi ansåg vara passande för 

studien så krävdes en stor arbetsinsats för att finna material i artiklarna som var centrala 

och sedan arbeta med det vidare i teorin. Som det går att utläsa i vår forskningmodell la 

bearbetningen av data grunden och bryggan mellan empiri- och analysdelen.  

 

2.2.7 Sammanfattning av metod 

Då vi fokuserade på verkligheten från ett tolkande perspektiv, ledde detta till att vi angrep 

empiri och analys med ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vår studie baserades på den 

hermeneutiska kunskapsteoretiska synen där tolkning enligt Bryman och Bell (2017) är 
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en central aspekt för att uppnå kunskap. För att samla in data till vår empiri använde vi 

oss av kvalitativa intervjuer. Då kvalitativa interjuver kan gå i riktning mot en tolkande 

forskningsmetod (Bryman & Bell, 2017), ansåg vi att denna metod var passande för vår 

studie. Andra delen av metoden fokuserade på studiens tillvägagångssätt där modellen av 

forskningsprocessen illustrerar samtliga delar som studien behandlar och sammanfattas 

under respektive rubrik.    
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3 TEORETISK REFERENSRAM  
Vi har utgått från våra nyckelbegrepp i syftet för att skapa en struktur i den teoretiska 

referensramen. Vi förklarar respektive underrubrik för att ge läsaren en djupare inblick 

i studien. Kapitlet inleds med en övergripande bild av medarbetares preferenser av 

ledare för att sedan gå djupare in på samarbete, ledares påverkan på samarbetet samt 

ledares personlighetsdrag. Slutligen presenteras en sammanfattning av vår teoretiska 

referensram med en modell som illustrerar de centrala delarna av kapitlet. 

 
3.1 Preferenser av ledare 

Synen på ledarrollen har genomgått förändringar i och med att samhället ständigt 

utvecklas (Day, Fleenor, Atwater, Sturm & McKee, 2014). Tidigare forskning från 

slutet av 1970-talet och framåt har vanligtvis utgått från att ledare styr och påverkar 

arbetet utifrån sina egna värderingar (Day et al., 2014). Dåtidens ledare ifrågasattes 

sällan och medarbetare fick anpassa sig efter vad ledare bestämde. Bolman och Deal 

(2005) beskriver definitionen av ledare som en person i en högt uppsatt ställning inom 

ett företag eller en organisation. En person som sätter upp riktningar och mål i arbetet 

samt engagerar och motiverar involverade parter (Kotter, 2001).  

 

Samtidigt som synen på ledare förändrats genom åren så har medarbetares förväntningar 

och preferenser förändrats för ledarrollen (Müllern & Elofsson, 2006). Erhart och Klein 

(2001) hävdar att medarbetares preferenser för ledare handlar om hur de upplever sin 

ledare samt vad de föredrar hos sin ledare. Vi anser att det är av betydelse att fokusera på 

medarbetares preferenser av ledare då det kan bidra med en förståelse för vad som 

fungerar i ledarrollen och vad som uppskattas i arbetsgrupper. 

 

Smith och Canger (2004) hävdar att organisationer bör fokusera på vad medarbetare 

uppskattar och efterfrågar då det enligt dem kan bidra med tillfredsställelse i 

arbetsgrupper. Enligt Epitropaki och Martin (2005) bör ledares arbetssätt till viss del bero 

på förväntningarna och preferenserna av medarbetare. De visade i en studie att när ledares 

arbetssätt och personlighetsdrag matchar förväntningarna från medarbetarna så kan 

engagemanget förbättras för organisationen, samarbetet och välbefinnandet hos anställda. 

Vi anser därmed att det finns ett mervärde i att gå djupare in på medarbetares preferenser 

för att skapa en förståelse för hur och om medarbetare bedömer att ledare kan påverka 

samarbetet.  
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Innan vi kan gå djupare in på om eller hur ledare kan påverka samarbetet så bedömer vi 

att en insikt i vad medarbetares preferenser grundar sig i kan vara givande. Slowikowski 

(2005) hävdar att varierande aspekter kan spela in när det kommer till medarbetares 

preferenser för ledare och menar att ur ett helhetsperspektiv går det att betrakta 

preferenser av ledare utifrån två aspekter: resultatinriktad och relationsinriktad ledare.  

 

Yukl (2008) menar att medarbetare som uppskattar personliga relationer på arbetet mest 

troligt framställer relationsinriktade ledare i deras preferenser. En ledare som har 

relationerna i fokus relaterar Scullrad, Sugerman och Wilhelm (2011) med en förmåga att 

visa omtänksamhet och uppmärksamma andra människors prestationer. En förmåga att 

lyssna på andra människors åsikter och känslor benämner Slowikowski (2005) som ett 

Stabilt personlighetsdrag. Sugerman (2009) hävdar att en ledare som har relationerna i 

fokus även kan upplevas sociala, positiva och utåtriktade. Att få samtliga delaktiga i 

arbetet är ett kännetecken och Slowikowski (2005) benämner detta personlighetsdrag som 

Inspirerande.  

 

När det kommer till medarbetares preferenser för resultatinriktade ledare beskriver 

Ehrhart och Klein (2001) att medarbetare efterfrågat ledare som engagerar, sätter upp mål 

och leder arbetet. Sugerman (2009) menar att resultatinriktade ledare kan upplevas som 

drivna och målmedvetna där resultatet hamnar i fokus. Detta personlighetsdrag benämner 

Slowikowski (2005) som Dominant. En resultatinriktad ledare kan även förknippas med 

en förmåga att vara strukturerad, påläst och kompetent (Freeman, 2009). Detta 

personlighetsdrag benämner Slowikowski (2005) som Analytisk. Yukl (2008) menar att 

medarbetare som värderar framgång och struktur mest troligt beskriver en resultatinriktad 

ledare i deras preferenser. Deras studie indikerar på att varierande aspekter kan spela in 

när det kommer till medarbetares preferenser för ledare. 

 

Hiam (2006) menar att ledares beteenden kan ha en påverkan på medarbetares preferenser 

och uppfattning av ledaren. Hiam (2006) uppmärksammar arbetssätt, beteenden och 

förmågor hos ledare i sin studie som medarbetare uppskattar. Några av dessa visade sig 

vara ledares förmåga att kunna ta kommandot och ha kontroll över arbetet men även att 

kunna ge personalen ansvar och lita på deras kompetens. En betydande aspekt för 

prestationer i arbetsgrupper kan vara ledares förmåga att visa uppskattning, förtroende 
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och tillåta frihet i arbetet (Yukl, 2008). Yukl (2008) hävdar att detta visat sig vara 

uppskattade förmågor hos ledare utifrån medarbetares synvinkel.  

 

För att prestera tillsammans i arbetsgrupper krävs ett fungerande samarbete och enligt 

Ahltorp (1998) är det en av ledares främsta uppgift att åstadkomma. Smith och Canger 

(2004) visade i en undersökning att medarbetare uppskattar en ledare som kan motivera i 

arbetet, skapa gemensamma mål och få arbetsgruppen att arbeta effektivt tillsammans. 

Att skapa en atmosfär på arbetet där medarbetare ständigt får utmanas och utvecklas 

tillsammans kan vara betydande förmågor hos ledare. Från ett fokus på medarbetares 

preferenser av ledare går vi nu vidare in på samarbete och ledares påverkan på samarbetet.  

 

3.2 Ledares påverkan på samarbetet 

Att bilda samarbete i arbetsgrupper är en avancerad process som kräver tid och 

ansträngningar. Forskare har betonat vikten av samarbete i organisationer och enligt 

Lynn och Akgun (2003) har samarbete i arbetsgrupper en betydelse för prestationer, 

utfall och resultat i arbetet. Aronson, Reilly och Lynn (2006) har i deras studie fokuserat 

på beteenden och egenskaper hos ledare som kan främja samarbetet. En viktig egenskap 

hos ledare visade sig vara förmågan att kunna hantera och leda en arbetsgrupp i samtliga 

situationer. Detta inkluderade att vidta åtgärder som syftar till att samordna och 

underlätta medarbetares insatser i arbetet (Bass, Avolio, Jung & Berson, 2003). Enligt 

Bennis (2001) kan sällan samarbetsbeteenden skapas i arbetsgrupper om inte ledare tar 

specifika steg för att skapa en miljö av förtroende, kreativitet och samarbete. 

 

Definitionen av samarbete är komplex och det är svårt att dra en slutsats om vad som 

ska anses vara den rätta. Forskare har bidragit med sina egna teorier och enligt Pearce 

och Conger (2002) är definitionen av samarbete ”ett samspel i arbetsgrupper där ledare 

innehar en kraftfull påverkan.” Ledare kan framställas med en förmåga och kraft av att 

kunna sammansvetsa en arbetsgrupp till att utföra gemensamma insatser och 

prestationer (Aronson, Reilly & Lynn, 2006). De menar att ledare som arbetar efter att 

uppmuntra till samarbete i arbetsgrupper kan bidra med positiva utfall i arbetet och en 

uppskattning av medarbetare. Ledare som har en förmåga att göra detta kan enligt 

Knippenberg och Cremer (2006) ha lättare att skapa samarbete då de förstår den 

komplexa processen som krävs för att bygga upp ett samarbete i arbetsgrupper. 
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Ledare kan ha en betydande påverkan på samarbetet. Enligt Thomas och Bostrom 

(2010) är samarbetet grundstenen i arbetet och citerar enligt följande: ”If leaders knew 

how to create collaboration well, the world would simply work better.” Coyle och Foti 

(2015) hävdar att ett fungerande samarbete behöver en struktur och en ledare som kan 

sammanföra medarbetare till en sammansvetsad grupp.  De hävdar att ett lyckat 

samarbete kan bidra till tillfredsställelse och engagemang i arbetsgrupper, mindre 

konflikter och mer produktivitet i arbetet. Utifrån studien hävdar Coyle och Foti (2015) 

att ingen organisation borde tillåta samarbeten med låg kvalité och menar att 

organisationer borde förstå innebörden av ett lyckat samarbete.  

 

Thornton (2011) hävdar att allt fler arbeten kräver ett samspel i arbetsgrupper och att det 

på så sätt skett en utveckling gällande medarbetares delaktighet i arbetet. Detta med 

tanke på den komplexitet som kan finnas i arbeten och att flertal arbetsuppgifter kan 

kräva utföranden av fler än en person (Thornton, 2011). Som tidigare studier indikerar 

så är samarbete en betydande aspekt i organisationer som kan leda till positiva utfall i 

arbetet. Därav ser vi ett mervärde i att fokusera på hur medarbetare anser att ledare kan 

påverka samarbetet. 

 

Flertal forskare har undersökt medarbetares preferenser av ledare och fokuserat på vad 

medarbetare efterfrågar och uppskattar hos ledare (Yukl, 2008; Epitropaki & Martin 

,2005; Ehrhart & Klein, 2001; Ahltorp, 1998; Yukl, 2013). Däremot har vi inte funnit 

studier som fokuserat på ledares personlighetsdrag i dessa preferenser. Detta har tagit 

oss vidare in på hur ledares personlighetsdrag ställer sig gentemot medarbetares 

uppfattning samt om eller hur det kan påverka samarbetet. 

 

3.3 Ledares personlighetsdrag 

Som ovan nämnt visade Epitropaki och Martin (2005) i en undersökning att när ledares 

arbetssätt och personlighetsdrag matchar medarbetares preferenser kan det leda till 

positiva utfall i arbetet när det kommer till samarbete och tillfredsställelse. Yukl (2008) 

menar att ledares personlighetsdrag har betydelse för ledares roll och att 

personlighetsdrag har betydelse för hur medarbetare uppfattar sin ledare, med andra ord 

vilka preferenser de har för sin ledare. Personlighetsdrag är ett begrepp som används för 

att förklara varför människor beter sig som de gör (Thornton, 2011). Enligt Bono och 

Judge (2004) har personlighetsdrag en betydelse för ledares förmåga att leda en 
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arbetsgrupp samt skapa ett effektivt samarbete. Barrick och Ryan (2003) instämmer och 

menar att ledares personlighetsdrag har en betydelse för dennes förmåga att hantera 

ansvaret som en ledarposition innebär.  

 

I en undersökning utförd av Ehrhart och Klein (2001) uppmärksammades medarbetares 

personlighetsdrag och hur dessa personlighetsdrag kan påverka deras preferenser för 

ledare. De identifierade en samling av personlighetsdrag som motsvarade en preferens 

gentemot ledare. Främsta resultatet visade att medarbetare som gillar att delta i beslut 

och vara engagerad i arbetet var mer sannolik att visa preferenser för karismatiska 

ledare. Studien indikerar att medarbetares personlighetsdrag kan ha en påverkan på 

deras preferenser för ledare. Däremot menar Ehrhart och Klein (2001) att det inte i 

samma omfattning finns studier som undersökt om ledares personlighetsdrag kan 

påverka medarbetares preferenser. 

 

Slowikowski (2005) menar att ur ett helhetsperspektiv går det att betrakta preferenser av 

ledare utifrån två aspekter, resultat eller relation. Under respektive kategori har 

Slowikowski (2005) delat in två personlighetsdrag. Som ovan nämnts hamnar Stabil och 

Inspirerande under den relationsinriktade kategorin. Det Stabila personlighetsdraget 

menar Freeman (2009) fokuserar på att skapa långvariga relationer och har en förmåga 

att visa omtanke för andra. Kreativitet, självsäkerhet och social kompetens är 

kännetecken hos det Inspirerande personlighetsdraget (Scullrad, Sugerman & Wilhelm, 

2011). Sugerman (2009) menar att det Inspirerande personlighetsdraget föredrar att 

arbeta tillsammans med andra i grupp och kan bidra med positiv energi i arbetsgruppen.  

 

Under den resultatinriktade kategorin hamnar som tidigare nämnt det Dominanta och 

Analytiska personlighetsdraget (Slowikowski, 2005). Det Dominanta 

personlighetsdraget beskriver Sugerman (2009) som egoistisk, målmedveten och 

fokuserad. Scullrad et al. (2011) hävdar att detta personlighetsdrag arbetar hårt för att 

målet ska uppnås. Det Analytiska personlighetsdraget har även resultatet som prioritet 

men fokuserar på arbetsprocessen som krävs för att nå dit. Detta personlighetsdrag 

föredrar kvalitet framför kvantitet och vill gärna ha god tid på sig så allt kan utföras 

korrekt. Sugerman (2009) hävdar att detta personlighetsdrag har en god förmåga att 

analysera tabeller, siffror och diagram. Uppdelningen mellan resultat och relation som 

Slowikowski (2005) beskriver, med en djupare inriktning på dess fyra underkategorier, 
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anser vi vara ett givande stöd som bidrar med en helhetsbild av individers 

personlighetsdrag.  

 

Forskning har visat att personlighetsdrag hos ledare kan ha en påverkan på 

arbetsgruppers engagemang och samarbete (De Cremer & Knippenberg, 2002). Gregory 

och John (2000) hävdar att ledares personlighetsdrag kan ha en påverkan på 

medarbetares presentationer i arbetsgrupper. De menar att ledare som bidrar med ett fritt 

arbetssätt där arbetsgrupper får ta egna initiativ och diskutera tillsammans kan bidra till 

ökat samarbete. Jung och Avolio (2000) menar i likhet med Gregory och John (2000) att 

ledares utstrålning och kommunikativa förmåga kan ha en betydelse för hur 

medarbetare skapar ett fungerande samspel i arbetsgrupper. Vi bedömer utifrån tidigare 

forskning att ledares personlighetsdrag kan påverka samarbetet i arbetsgrupper. 

Däremot anser vi att det kan vara givande att undersöka vidare vilka personlighetsdrag 

hos ledare som medarbetare anser kan påverka samarbetet. 

 

3.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Genomgående i teoridelen har det avspeglats att det går att se ett mönster i att samtliga 

komponenter har en koppling med varandra: preferenser, samarbete, ledares påverkan 

på samarbetet och personlighetsdrag. Vidare i empiridelen kommer vi försöka skapa en 

uppfattning till om och hur ledares personlighetsdrag kan påverka samarbetet i 

arbetsgrupper. Då vi kommer ställa intervjufrågor av öppen karaktär till medarbetare 

som medverkar i arbetsgrupper och har samarbetet som en central del i arbetet, så är vår 

förhoppning att få en så rättvis bild som möjligt. Som stöd har vi valt att använda oss av 

Slowikowskis (2005) personlighetsdrag som kategoriseras enligt följande: 

relationsinriktad (Stabil och Inspirerande) och resultatinriktad (Analytisk och 

Dominant).  

 

För att summera vår teoretiska referensram har vi gjort en modell över teorins 

huvuddelar (Figur 3).  
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Figur 3. Sammanfattning av den teoretiska referensramen. Egen konstruktion 

 

Modellen illustrerar hur beståndsdelarna - preferenser av ledare, samarbete, ledares 

påverkan på samarbetet och personlighetsdrag - hänger ihop. Samarbete och ledares 

påverkan på samarbete är två delar som går in på varandra med att först fokusera på 

samarbete för att sedan smalna av in på ledares betydelse i samarbetet. Preferenser av 

ledare bidrar med en förståelse för vad som förväntas av ledare och hur medarbetare 

uppfattar ledare. Slutligen fokuserar vi på personlighetsdrag som är studiens 

huvudfokus.  

 

Den gemensamma nämnaren för samtliga beståndsdelar är Slowikowskis (2005) 

personlighetsdrag som är vårt hjälpmedel genom forskningsprocessen. Detta kommer vi 

använda som ett verktyg för att koda svaren som vi samlar in från intervjuprocessen och 

sedan ställer gentemot respektive personlighetsdrag. På så sätt är vår förhoppning att 

kunna se ett samband mellan svaren och personlighetsdragen för att skapa en förståelse 

för vilka personlighetsdrag hos ledare som medarbetare anser kan påverka samarbetet. 

Vilket utgör vårt forskningsgap och bearbetas vidare i empiridelen. 
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4 EMPIRI 

Följande text baseras på åtta intervjufrågor med följdfrågor (se 8.2 Appendix 2) som 

besvarats av totalt tio intervjupersoner från olika branscher, åldrar och städer. 

 

4.1 Intervjupersoner 

Eftersom vår studie fokuserar på ledare för arbetsgrupper har vi valt att inte gå ut med 

företagsnamn och intervjupersonernas namn. Vi var noggranna med att respektera 

respondenterna under intervjuprocessen och behandla uppgifterna konfidentiellt.  I 

tabellen nedan redovisas information som inte är av känslig art. Åldersspannet på 

intervjupersonerna ligger mellan tjugo till femtiotvå år och samtliga har endast en ledare 

i arbetsgruppen. Gällande arbetsgrupperna består de av tre till tjugofyra medarbetare. 

Samtliga intervjupersoner jobbar i varierande branscher och har olika yrkesroller samt 

arbetslivserfarenhet. När vi redovisar vårt resultat från intervjun hänvisar vi först till 

respondent med tillgivet nummer för att läsaren ska kunna följa tabellen nedan, därefter 

använder vi yrkesroll som tilltalsnamn för att skapa en mer lättläst text och enklare 

förståelse.  

 

 

Tabell 1, sammanställning av intervjupersoner 



 

24 

 

4.1.1 Intervjuprocessen 

Under studiens gång har vårt syfte varit att skapa en djupare förståelse för vilka 

personlighetsdrag hos ledare som medarbetare anser kan påverka samarbetet. För att ta 

reda på detta inleddes intervjuprocessen med att fokusera på respondenternas 

preferenser av ledare för att skapa en förståelse för hur de uppfattar sin ledare. Detta för 

att starta respondenternas tankesätt gällande ledarens personlighet. Vi anser att en sådan 

förståelse kan vara meningsfullt att fokusera på för att sedan gå djupare in på hur 

respondenterna bedömer att ledaren kan påverka samarbetet. Vidare i intervjuguiden 

gick vi slutligen in på vad respondenterna saknar hos sin ledare och vad de tror skulle 

kunna bidra till bättre samarbete. Det visade sig att det fanns en variation i hur 

respondenterna uppfattade sin ledare. Utifrån intervjuerna kunde vi utläsa att yrke och 

storlek på företag inte hade någon markant påverkan på respondenternas preferenser av 

ledare. Det som framgick under intervjuprocessen var att samtliga respondenter hade en 

tydlig bild av hur de uppfattar sin ledare. 

 

4.2 Preferenser av ledare 

Under intervjuprocessen visade det sig att samarbetets omfattning varierade beroende på 

arbetsplats och yrke med olika arbetsuppgifter. Det som däremot visade sig var att 

samtliga respondenter ansåg att samarbetet var en viktig del i det dagliga arbetet. För att 

förstå hur ledare påverkar samarbetet ansåg vi att vi behövde ta reda på hur medarbetare 

upplever deras ledare. Respondent 3, 5, 8 och 9 upplever samtliga att deras ledare är 

karismatiska och sociala. Den gemensamma nämnaren för dessa respondenter är att de 

är tillfredsställda med sin ledare och hur ledaren påverkar arbetsgruppen. 

 

Respondent 3 arbetar som dekoratör och upplever sin ledare som glad, social och 

energisk. Arbetsgruppen omfattar nio personer som medverkar aktivt för att påverkar 

försäljningsarbetet. Ledaren beskrivs som driven och föredrar att ha en personlig 

relation med samtliga på arbetet. Utöver ledarens sociala och känslomässiga sida 

beskrivs ledaren som positiv, kompetent och vill att hela arbetsgruppen ska vara 

delaktig i arbetsuppgifterna. I likhet med ovanstående ledare beskriver Respondent 5 sin 

ledare som lättsam och social. Respondent 5 arbetar som talangscout för ett ishockeylag 

som arbetar tillsammans med en arbetsgrupp på sju medarbetare. Talangscouten 

beskriver sin ledare som energisk och menar att ledaren vill att samtliga medarbetare 

ska vara involverade i arbetet. Arbetsgruppen kan vända sig till ledaren när det uppstår 
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problem. Liknande tidigare respondenter upplever Respondent 8 sin ledare som social, 

lättsam och menar att ledaren är bra på att få med samtliga medarbetare i 

arbetsuppgifterna.  

 

Respondent 8 arbetar som fastighetsmäklare på ett kontor med sju anställda som leds av 

en kontorschef. Fastighetsmäklaren beskriver vidare sin ledare som positiv, karismatisk 

och mån om att arbetsgruppen ska lyckas som grupp. Ledaren uppmuntrar och vägleder 

medarbetarna för att de ska uppnå individuella samt gemensamma mål. Ledaren 

beskrivs som driven när det kommer till att utveckla medarbetarna, både som team och 

på individuell nivå. Stundtals kan ledaren upplevas svår att förstå då ledaren lätt kan 

sväva iväg i samtalsämnen och ha svårt att hålla sig till ämnet. Ledaren uppmanar 

medarbetarna att ta upp saker som tynger dem direkt när problemet uppstår och är noga 

med att det inte ska finnas någon negativitet i arbetsgruppen. I likhet med 

fastighetsmäklaren påpekar Respondent 9 att dennes ledare vill att arbetsgruppen ska 

vara sammansvetsad. 

 

Respondent 9 arbetar som digital dekoratör där arbetsgruppen består av åtta 

medarbetare som besitter olika ansvarsområden och leds av en teamledare. Den digitala 

dekoratören menar att ledaren upplevs som social och intelligent. Ledaren är mån om att 

alla i teamet ska vara delaktiga och anser att samtliga är lika viktiga för gruppens 

framgång. Ledaren besitter stor kommunikativ förmåga och nätverkar ständigt med 

anställda och andra ledare, ett citat nedan beskriver hur ledaren uppfattas: 

 

“Jag upplever min ledare som extremt social, han är verkligen överallt och ingenstans. 

Jag uppfattar han även som väldigt intelligent.” – Respondent 9 

 

Sammanfattningsvis beskriver Respondent 3, 5, 8 och 9 deras ledare som sociala och 

karismatiska. De upplever att deras ledare försöker få medarbetarna delaktiga och 

sammansvetsade i teamet. Något negativt som respondenterna upplever är att ledaren 

kan vara disträ och frånvarande. Respondent 1 med yrkesroll som arbetsterapuet och 

Respondent 4 som innesäljare har gemensamt att de upplever sina ledare som 

empatiska, känslosamma och omtänksamma. Arbetsterapeuten arbetar i en arbetsgrupp 

tillsammans med sju andra medarbetare och upplever ledaren som lättsam och trevlig. 

Ledaren beskrivs vidare som en bra lyssnare, engagerad, och duktig på att berömma 
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arbetsgruppen för deras insatser i arbetet. Vidare hävdar arbetsterapeuten att ledaren är 

påläst och omtänksam men att ledaren i många fall kan upplevas som velig, har svårt att 

fatta tuffa beslut och undviker gärna en konflikt för att vara alla till lags. 

 

“Det finns flertal situationer då arbetsgruppen upplever ledarens arbetssätt som 

frustrerande då hon har svårt att ta beslut och är väldigt konflikträdd.” – Respondent 1 

 

Vidare menar arbetsterapeuten att ledaren ger arbetsgruppen en stor frihet i arbetet och 

litar på dem vilket bidrar till att medarbetarna utvecklar och hjälper varandra. Däremot 

hävdar arbetsperapeuten att en struktur skulle behövas i arbetet då det för tillfället är 

svårt för medarbetarna att veta vad ledaren förväntar sig av dem. Liknande 

arbetsterapueten menar innesäljaren att en tydligare struktur över arbetet hade 

underlättat för arbetsgruppen. Innesäljaren arbetar på ett byggföretag tillsammans med 

en arbetsgrupp på sju medarbetare. Innesäljaren beskriver sin ledare som stöttande och 

menar att ledaren visar empati samt vill alla väl. Däremot upplevs ledaren som passiv 

och kan ha svårt för att leda gruppen och ge tydliga direktiv. Detta menar respondenten 

har lett till en dålig struktur och splittring i arbetsgruppen, citat: 

 

“Vi är alla ganska unga i arbetsgruppen och behöver en ledare som styr upp. Nu är det 

mer som en fritidsgård där alla försöker leda förutom ledaren själv. Vi blir alla 

frustrerade över att det inte finns någon struktur.” – Respondent 4 

 

Arbetsterapeuten och Innesäljaren upplever sammanfattningsvis deras ledare som 

relationsinriktade men att det skulle behövas en tydlighet och struktur i arbetet. Båda 

respondenterna menar att ledarna har svårt att ge direktiv och undviker gärna konflikter 

med medarbetarna. Till skillnad från arbetsterapueten och innesäljaren så upplever 

Respondent 2, 6 och 7 deras ledare som Dominanta och hårda i ledarrollen. Respondent 

2 arbetar som butiksmedarbetare i en matbutik där arbetsgruppen består av fem 

medarbetare som leds av en teamledare. Butiksmedarbetaren beskriver sin ledare som 

resultatinriktad, bestämd samt bra på att delegera ut uppgifter baserat på medarbetares 

kompetens. 
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“Vår ledare särbehandlar ofta genom att favorisera vissa personer i arbetsgruppen. 

Hans styrka är att han är bra på att delegera ut uppgifter och strukturera upp arbetet.” 

– Respondent 2 

 

I likhet med butiksmedarbetaren upplever Respondent 7 med yrkesroll som 

butikssäljare att ledaren är svår att förstå. Butikssäljaren arbetar i en klädbutik 

tillsammans med en arbetsgrupp på nio medarbetare. Butikssäljaren beskriver ledaren 

som rak och dominant som ofta är mer intresserad av resultat än av arbetsgruppen. 

Butikssäljaren anser att ledaren uppfattas som resultatinriktad och menar att 

arbetsgruppen känns uppdelad. Respondent 6 arbetar som professionell ishockeyspelare 

och har därmed sporten som sitt yrke. Ishockeylaget består av 24 spelare och samarbetet 

menar respondenten är ytterst viktigt för framgång och för sammanhållningen i laget. 

Sedan fyra månader tillbaka har laget fått en ny ledare och respondenten menar att den 

tidigare starka gruppsammanhållningen har försämrats sedan dess. Ledaren för laget 

beskrivs som hård, dominant och styrande. 

 

För att sammanfatta butiksmedarbetaren, butikssäljaren och ishockeyspelaren går det att 

utläsa en gemensam nämnare då samtliga upplever sin ledare som dominant och 

resultatinriktad. Butiksmedarbetaren och butikssäljaren nämner att de anser att ledaren 

ibland är svår att förstå. Ishockeyspelaren menar i likhet med de andra att 

kommunikationen är bristfällig och att lite fokus läggs på relationerna i arbetsgruppen. 

Till skillnad från övriga respondenter skiljer sig Respondent 10 från de andra som 

varken upplever sin ledare som särskilt social, omtänksam eller dominant. Respondent 

10 med yrkesroll som butiksbiträde beskriver sin ledare som kompetent, påläst och har 

ett stort tålamod. Butiksbiträdet arbetar i en arbetsgrupp tillsammans med fem 

medarbetare som leds av en ledare. Några svagheter som respondenten upplever är att 

ledaren i vissa fall kan upplevas som konflikträdd och osocial. Ledaren arbetar gärna 

ensam i sitt tempo och är noggrann med en vilja att arbetsuppgifter ska utföras med hög 

kvalité.  

 

Efter att ha fått en förståelse för respondenternas preferenser av ledaren så kunde vi gå 

vidare i intervjuprocessen med att undersöka samarbetet i respektive arbetsgrupp. Detta 

kommer vidare att redovisas i nästkommande delkapitel. 
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4.3 Samarbete  

Efter att ha tagit del av hur varje medarbetare uppfattar sin ledare var nästa steg i 

intervjun att undersöka hur samarbetet fungerade i arbetsgruppen. Sett till helheten 

ansåg några av respondenterna att samarbetet fungerade väl medan en del respondenter 

la fram diverse förbättringsområden som skulle behövas. I denna del presenterar vi hur 

medarbetarna anser att samarbetet fungerar i förhållande till ledaren i arbetsgruppen. 

 

Respondent 3, 5, 8 och 9 som upplever deras ledare som karismatiska och sociala anser 

att arbetsgrupperna har ett väl fungerande samarbete. Respondent 3 som arbetar som 

butiksdekoratör anser att ledaren försöker se till att samtliga är delaktiga i arbetet vilket 

har bidragit till en stark gruppsammanhållning. Det finns en öppen kommunikation i 

gruppen, lättsam stämning på arbetsplatsen och arbetsgruppen gillar att umgås 

tillsammans. Vidare hävdar butiksdekoratören att ledaren försöker tänka på gruppens 

bästa i flertal situationer och anpassar sig ofta efter medarbetarnas önskemål. Vidare 

tror respondenten att ledaren är en stor anledning till att samarbetet fungerar så bra som 

det gör. I likhet upplever Respondent 5 med yrkesroll som talangscout att ledaren har 

bidragit till att gruppen kommer bra överens och hjälper varandra.  

 

Talangscouten menar att ledaren har skapat en vänskaplig relation med alla i 

arbetsgruppen. Vidare menar talangscouten att arbetsgruppen har en öppen dialog 

mellan varandra och alla kan bidra med sina åsikter. Det finns en stor frihet i arbetet och 

ledaren visar förtroende för medarbetarna att utföra arbetet på egen hand. Likaså finns 

ett förtroende för ledaren. Ett ömsesidigt förtroende i hela arbetsgruppen är det som gör 

att gruppen fungerar så bra. Vidare hävdar talangscouten att friheten som finns i arbetet 

bidrar till att arbetsgruppen hittar lösningar tillsammans och är kreativa i arbetet. 

 

“Arbetsgruppen påverkas positivt av vår ledares karisma. Gruppen arbetar tillsammans 

och hjälper varandra.” – Respondent 5 

 

Respondent 8 arbetar som fastighetsmäklare och beskriver i likhet med tidigare 

respondenter sin ledare som social och karismatisk och anser att det goda samarbetet på 

kontoret till stor del är ledarens förtjänst. Ledaren sätter bland annat upp gemensamma 

tävlingar så att alla ska motivera och hjälpa varandra. Ledaren vill att det ska vara högt i 

tak så att alla ska känna en frihet att komma med åsikter och bolla frågor mellan 
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varandra. Detta menar fastighetsmäklaren är några faktorer som har lett till att 

arbetsgruppen är så sammansvetsad. Även Respondent 9 vars yrkesroll är digital 

dekoratör menar att samarbetet fungerar bra i gruppen. Ledaren har bland annat 

fokuserat på temadagar och gemensamma mål som grupp. Den digitala dekoratören 

anser att deras ledare gjort ett bra jobb med att skapa en teamanda med tanke på att 

gruppen består av en blandad skara av människor i olika åldrar och med olika intressen.  

 

“Vår teamchef fokuserar på att stärka vår gruppsammanhållning genom att sätta upp 

gemensamma SMART-mål som vi kan arbeta mot tillsammans.” – Respondent 9 

 

Utifrån ovan nämnda respondenter går det att utläsa att det finns ett väl fungerande 

samarbete i respektive arbetsgrupp, med undantag för mindre förbättringspunkter. 

Vidare i intervjuprocessen med Respondent 1 och 4 beskrivs ett upplevt missnöje i hur 

samarbetet fungerar. Respondent 1 arbetar som arbetsterapuet och upplever sin ledare 

som omtänksam och konflikträdd. Arbetsterapueten menar att det finns en ostruktur i 

arbetet och att ledarens arbetssätt och konflikträdsla har bidragit med konsekvenser som 

en splittring av åsikter inom arbetsgruppen. Arbetsterapueten hade föredragit en 

tydligare struktur med raka direktiv så att gruppen vet vem som är ledaren. I likhet anser 

Respondent 4 med yrkesroll som innesäljare att samarbetet i dagsläget är ostrukturerat. 

Innesäljare anser att medarbetarna i arbetsgruppen är på olika nivåer och att vissa 

presterar mer än andra. Ledaren undviker konflikter och vill helst inte delegera ut 

uppgifter eller hålla i möten. Nedan följer ett citat som beskriver hur innesäljaren 

upplever samarbetet: 

 

“Ledaren är bra på att berömma, hon är omtänksam och bryr sig om hur vi mår. Jag 

hade däremot önskat att hon var mer insatt i vårt arbete och att hon kunde strukturera 

upp gruppen.” – Respondent 4 

 

Arbetsterapueten och innesäljaren indikerar båda att arbetet är ostrukturerat och att det 

finns en tvetydighet hos ledaren. De menar båda att deras respektive ledare har svårt att 

ta konflikter och delegera vilket resulterat i splittringar bland medarbetarna i 

arbetsgrupperna. I motsats till Respondent 1 och 4 upplever Respondent 2, 6 och 7 att 

deras ledare är styrande men har skilda åsikter till hur samarbetet fungerar. Respondent 

2 med yrkesroll som butiksmedarbetare anser att arbetsgruppens samarbete fungerar 
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bra, men att detta inte beror på ledaren. Butiksmedarbetaren påpekar att samarbetet i 

arbetsgruppen fungerar bra på grund av medarbetarnas kommunikation med varandra. 

Däremot har det uppstått splittringar i gruppen på grund av att ledaren favoriserar. Detta 

har lett till konsekvenser såsom prat bakom ryggen på varandra, grupperingar och dålig 

stämning på arbetsplatsen. 

 

Respondent 6 beskriver ett missnöje i gruppen samt att samarbetet minskat på grund av 

ledarens otydlighet. Detta har lett till konsekvenser som liknar butiksmedarbetares 

situation med splittringar i gruppen i form av grupperingar, dålig stämning och 

uppsägningar. Respondent 6 med yrkesroll som ishockeyspelare anser att det ofta är 

svårt för arbetsgruppen att förstå ledaren och att detta har påverkat samarbetet negativt. 

Ishockeyspelaren hävdar att samarbetet i gruppen påverkas av ledarens hårda, 

dominanta och styrda arbetssätt. Respondent 7 anser i likhet med ishockeyspelaren att 

samarbetet i arbetsgruppen inte fungerar och att ledaren upplevs som styrande. 

Respondent 7 med yrkesroll som butikssäljare tror att det dåliga samarbetet delvis beror 

på att ledaren har stort fokus på resultaten och att detta leder till en negativ energi i 

gruppen. Vidare menar butikssäljaren att flertal medarbetarna arbetar individuellt och 

bryr sig inte mycket om att arbeta som ett team. För att sammanfatta intervjufrågan 

säger butikssäljaren enligt citat: 

 

“Vi har inget bra samarbete vilket jag tror beror på att vår ledare hanterar oss som 

spelpjäser. Jag tror mycket beror på ledaren och att han har en negativ påverkan på 

gruppen. Det känns som att vi är utbytbara.” – Respondent 7 

 

Utifrån svaren från butiksmedarbetaren, ishockeyspelaren och butikssäljaren kunde den 

gemensamma nämnaren tydliggöras i hur ledarna använder ett styrt arbetssätt. 

Butiksmedarbetaren menar att arbetsgruppen hittat ett eget tillvägagångssätt för att 

samarbeta men att det delvis är dålig stämning i gruppen. Ishockeyspelaren och 

butikssäljaren beskriver att samarbetet inte fungerar alls och indikerar på att ledaren inte 

bryr sig om arbetsgruppen. Dessa medarbetare anser att deras ledare är resultatinriktade 

i sin ledarroll och bryr sig inte om hur samarbetet eller hur relationerna fungerar i 

arbetsgrupperna. Respondent 10 arbetar som butiksbiträde och anser att samarbetet är 

ojämnt och beroende på ledarens närvaro. Arbetsgruppen skulle enligt butiksbiträdet 

behöva en ledare som kan kommunicera med medarbetarna så att de vet hur de ska 
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samarbeta även när ledaren inte är på plats. Butiksbiträdet menar att det är en dålig 

kommunikationen mellan medarbetarna och ledaren.  

 

Gemensamt för intervjupersonerna är att det finns förbättringsområden för att öka 

samarbetet hos samtliga ledare men att vissa har mer omfattande synpunkter än andra. 

Det framkom under intervjuerna att de flesta medarbetarna hade en tydlig bild av vad de 

saknar hos sin ledare. Det leder oss vidare in på hur medarbetarna anser att ledaren 

skulle kunna påverka samarbetet till det bättre. Detta kommer vidare att presenteras i 

nästkommande delkapitel. 

 

4.4 Ledares påverkan på samarbetet 

Under intervjuprocessen har vi slutligen kommit in på hur medarbetare anser att ledare 

kan påverka samarbetet. Respondent 3, 5, 8 och 9 har alla ledare som de beskriver som 

sociala och karismatiska. Samtliga tar upp att ledaren bidrar till en stark 

gruppsammanhållning och ett bra fungerande samarbete. Respondent 5 med yrkesroll 

som talangscout nämner i likhet med Respondent 8 som arbetar som fastighetsmäklare 

att dem båda saknar en tydligare struktur i arbetet där ledaren kan komma med rakare 

direktiv. Utöver detta anser båda att samarbetet fungerar väl. Respondent 3 som arbetar 

som butiksdekoratör och Respondent 9 arbetar som digital dekoratör påpekar båda små 

detaljer som de saknar hos sin ledare men hävdar däremot att de inte kan komma på 

något specifikt som de önskar eller efterfrågar. 

 

Butiksdekoratören berättar att eftersom samarbetet fungerar så bra i arbetsgruppen så är 

det inget avsevärt som saknas hos ledaren. Butiksdekoratören påpekar däremot att 

ledaren är väldigt öppen med sina åsikter vilket kan bidra till att nyanställda 

medarbetare kan ta illa upp och att detta kan leda till missförstånd. I likhet med 

butiksdekoratören hävdar den digitala dekoratören att det inte är något specifikt hos 

ledaren som saknas. Den digitala dekoratören menar att om det är något som 

arbetsgruppen önskar så är det att ledaren fortsätter med nuvarande arbetssätt då 

arbetsgruppen är väldigt nöjd. Ledaren prioriterar arbetsgruppen och följer upp deras 

gemensamma mål.  

 

I likhet menar fastighetsmäklaren att ledaren ser till att arbetsgruppen arbetar mot 

gemensamma mål men önskar att ledaren kunde vara rakare och ge tydligare svar. 
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Ledaren svävar lätt iväg i samtalen och på så sätt kan det stundtals bli svårt för 

arbetsgruppen att förstå vad ledaren menar. Liknande fastighetsmäklaren så önskar 

talangscouten att ledaren kunde vara ännu rakare så att arbetsgruppen vet vad det är som 

gäller. Ledaren ger ibland ut direktiv eller bestämt något som senare ändras då ledaren 

påverkats av andras åsikter.  

 

Ledaren är väldigt passionerad för yrket och mån om att allt ska utföras så bra som 

möjligt så ledaren tvivlar ibland på sina egna åsikter. Sammanfattningsvis bedömer 

butiksdekoratören och den digitala dekoratören att det inte är något avsevärt som saknas 

och båda beskriver att arbetsgruppens samarbete fungerar bra. Talangscouten och 

fastighetsmäklaren önskar liknande att ledaren kunde vara rakare så att det blir en 

tydlighet i vem det är som leder och vad ledare förväntar sig av arbetsgruppen. 

 

Respondent 1 med yrkesroll som arbetsterapeut och Respondent 4 som innesäljare 

beskriver båda deras ledare som snälla, empatiska och förstående. Arbetsterapueten 

framställer sin ledare som väldigt insatt, intresserad och kunnig medan innesäljaren 

beskriver sin ledare som oinsatt och ifrågasättande. Det arbetsterapeuten däremot saknar 

är att ledaren skulle vara rakare i vissa situationer och mindre konflikträdd. Nedan är ett 

citat från arbetsterapeuten:  

 

“Vår ledare borde våga säga mer vad hon tycker och inte undvika konflikter. Istället för 

att vara allas vän borde hon våga visa vem som är ledaren.” – Respondent 4 

 

Arbetsterapueten menar att i många fall saknar arbetsgruppen en ledare som kan ta 

kommandot och ta avgörande beslut när gruppen behöver det. I likhet med 

arbetsterapueten önskar innesäljaren att ledaren kunde vara mindre konflikträdd och mer 

bekväm i att ta beslut och leda diskussioner. Innesäljaren beskriver att medarbetarna i 

arbetsgruppen är unga och skulle därför behöva en trygghet hos ledaren när beslut 

behöver fastställas. Ifall ledaren hade varit mer närvarande och mindre ifrågasättande så 

kunde ledaren ha haft en större förståelse för allt arbete arbetsgruppen utför. Den 

gemensamma nämnaren hos arbetsterapueten och innesäljaren är att båda hade önskat 

att ledaren kunde ta större ansvar, vara mindre konflikträdd och mer bekväm i 

ledarrollen. 
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Respondent 6 med yrkesroll som ishockeyspelare, Respondent 2 som butiksmedarbetare 

och Respondent 7 som butikssäljare har ledare som de alla beskriver som raka och bra 

på att delegera. Ishockeyspelaren hävdar att ledaren inte lyssnar på medarbetarnas 

åsikter utan går efter sina egna åsikter. I likhet med detta beskriver butikssäljaren att 

ledaren fokuserar mer på resultaten än på medarbetarna. Under intervjuerna med 

ishockeyspelaren, butiksmedarbetaren och butikssäljaren är den gemensamma nämnaren 

att alla skulle önska en mer delaktig ledare som fokuserar mer på relationerna än på 

resultaten. Vad butikssäljaren saknar hos sin ledare beskrivs i nedanstående citat:  

 

“Jag skulle önska mer förståelse från min ledare och ett större engagemang för oss 

medarbetare. En ledare som inte tar allt på för stort allvar och inte bryr sig om en 

medarbetare tar några minuter längre rast. Jag tror att arbetsgruppen hade uppskattat 

en ledare som var lite mer relationsinriktad och skapade en bättre teamanda där alla 

medarbetare får vara delaktiga.” – Respondent 7 

 

Ishockeyspelaren önskar att ledaren kunde ge större utrymme till lagmedlemmarna att 

vara delaktiga i gemensamma mål och beslut. Detta har bidragit till att den starka 

gruppsammanhållningen som fanns har blivit sämre. Ishockeyspelaren tror att 

samarbetet skulle bli bättre om deras ledare lyssnade mer på laget samt gav mer frihet 

och delaktighet till lagmedlemmarna. Ishockeyspelaren som har lång erfarenhet av yrket 

menar i detta fall att goda relationer automatiskt skulle generera bättre resultat eftersom 

en stark gruppsammanhållning är avgörande för prestationerna och samarbetet. 

 

Butiksmedarbetaren beskriver att ledaren är bra på att delegera ut uppgifter och ha en 

tydlig struktur på arbetet. Butiksmedarbetaren hävdar däremot att ledaren inte arbetar 

efter att skapa en starkare gruppsammanhållning. Ledarens arbetssätt påverkar 

medarbetarna negativt då ledaren delegerar ut arbete efter kompetens och att det blir en 

tydlig favorisering i gruppen. Detta leder till en osäkerhet för medarbetarna i 

arbetsgruppen.  

 

“Jag önskar att vår ledare kunde sluta favorisera i arbetsgruppen, ge alla lika mycket 

förtroende. Vissa får mer samt större arbetsuppgifter vilket sänker förtroendet för 

medarbetarna som inte får samma förtroende.” – Respondent 2 
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Gemensamt för ishockeyspelaren, butiksmedarbetaren och butikssäljaren är att alla 

beskriver deras ledare som raka och bestämda där resultaten är i fokus. Samtliga 

beskriver liknande att de önskar att arbetsgruppen fick vara mer delaktiga och att 

ledaren skulle behöva fokusera mer på att få arbetsgruppen att arbeta tillsammans.  

 

Respondent 10 arbetar som butiksbiträde och beskriver sin ledare som väldigt 

kompetent och besitter stor kunskap inom yrket. Ledaren är bra på att delegera ut arbete 

och visa vad som ska göras. Något som butiksbiträdet saknar är att ledaren skulle vara 

mer närvarande i arbetet. Ledaren arbetar mycket på egen hand och detta bidrar till en 

dålig kommunikation mellan ledare och arbetsgruppen. Butiksbiträdet hade även önskat 

att ledaren hade en bättre kommunikativ förmåga för att få arbetsgruppen att arbeta 

tillsammans. 

 

“Jag skulle önska att vår ledare involverade hela teamet och skapade en starkare länk 

mellan oss medarbetare. Skapa en tydligare kommunikation för att undvika 

missförstånd.” – Respondent 10 

 

Sammanfattningsvis önskar butiksbiträdet att ledaren skulle vara mer närvarande i 

arbetet och arbeta mer tillsammans med arbetsgruppen. Detta tror butiksbiträdet skulle 

kunna bidra till ett bättre samarbete i arbetsgruppen. Samtliga respondenters svar tar vi 

med oss vidare in i analysen av studien. I nästkommande kapitel kommer insamlad 

empiri ställas mot vår teoretiska referensram för att vidare generera en analys och 

slutsats mot syftet. 
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5 ANALYS 
I denna del kommer vi att ställa vår teoretiska referensram och empiri mot varandra för 

att generera egna ställningstaganden och slutsatser.  

 

5.1 Preferenser av ledare  

För att utläsa vad respondenterna efterfrågar hos sin ledare så gick vi först in på vilka 

preferenser de har för sin ledare och hur de upplever sin ledare. Erhart och Klein (2001) 

hävdar att medarbetares preferenser för ledare handlar om hur de upplever sin ledare 

samt vad de föredrar hos sin ledare. Detta kan bidra med en förståelse för vad som 

fungerar i rollen som ledare och vad som uppskattas i arbetsgrupper (Uusi-kakkuri, 

Brandt & Kultalahti, 2016).  För att kunna svara upp på vårt syfte ansåg vi att vi först 

behövde ta reda på hur medarbetaren upplever ledaren.  

Gemensamt för respondent 3, 5, 8 och 9 är att de alla upplever deras ledare som social, 

energisk, karismatisk och positiv. Samtliga menar att ledaren arbetar för att alla ska vara 

delaktiga och bidra i arbetet. Det som även är gemensamt för dessa respondenter är att 

samtliga upplever att ledaren och ledarens arbetssätt påverkar arbetsgruppen positivt 

och gynnar arbetet. Detta bedömer vi stödjer Epitropaki och Martin (2005) 

undersökning där de visar att när ledares arbetssätt och personlighetsdrag matchar 

medarbetares preferenser kan det leda till positiva utfall i arbetet. 

Respondent 1 och respondent 4 har gemensamt att de upplever sina ledare som 

empatiska, känslosamma och omtänksamma. De båda menar att ledaren har svårt att 

fatta tuffa beslut, undviker konflikter och saknar struktur i arbetet. Coyle och Foti 

(2015) hävdar att ett fungerande samarbete behöver en struktur och en ledare som kan 

sammanföra medarbetare till en sammansvetsad grupp.  Båda respondenterna beskriver 

att de hade önskat att ledaren vågade ta större ansvar, vara mindre konflikträdd och mer 

bekväm i ledarrollen. De menar att detta hade kunnat bidra till en starkare 

gruppsammanhållning då arbetsgruppen vetat vem som är ledaren för gruppen. Uusi-

kakkuri et al. (2016) hävdar att studier har försökt finna utmärkande personlighetsdrag 

som går att förankra med rollen som ledare och försökt hitta mönster till varför vissa 

individer uppskattas som ledare och andra inte. Det som går att utläsa utifrån detta är att 

dessa respondenter uppskattar ledarens omtänksamma och empatiska personlighet men 

har däremot flertal förbättringspunkter när det kommer till ledarrollen och arbetssättet. 

Respondent 7 och respondent 6 uppfattar deras ledare som rak, styrande, dominant och 

resultatinriktad. Det som är gemensamt för dessa respondenter är att de båda upplever 
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att ledaren tar samtliga beslut, inte involverar medarbetare i arbetet och favoriserar i 

arbetsgruppen. Enligt Hiam (2006) uppskattar medarbetare ledare som lägger vikt vid 

att främja medarbetares utveckling och tillåta delaktighet i beslut.  Båda respondenterna 

menar att engagemanget i arbetsgruppen försämras på grund av ledarens hårda och 

styrande arbetssätt. Ahltorp (1998) hävdar att medarbetare efterfrågar en förmåga hos 

ledare att kunna skapa engagemang och driva arbetsgruppen. Utifrån respondenternas 

svar kan vi se ett samband mellan preferenser för ledaren med hur väl ledarens 

arbetssätt fungerar. Detta kommer vi att koppla mot respektive personlighetsdrag som vi 

kommer fokusera på i nästkommande del. 

 

5.2 Ledares personlighetsdrag 

Utifrån medarbetares preferenser av ledare fortsätter vi på samma ämne men med ett 

djupare fokus på ledares personlighetsdrag. För att koppla respondenternas svar till vår 

teoretiska referensram använder vi oss vidare av personlighetsdragen från modellen i 

metodkapitlet (Slowikowski, 2005). 

Sugerman (2009) hävdar att det Inspirerande personlighetsdraget föredrar att arbeta i 

grupp där samtliga är involverade i arbetet. Efter att ha kodat de olika 

personlighetsdragen enligt Slowikowskis (2005) modell så kan vi utläsa att de 

medarbetare som uppfattar sin ledare som Inspirerande också är nöjda med samarbetet i 

arbetsgruppen. Bortsett från mindre förbättringspunkter upplever vi att Respondent 3, 5, 

8 och 9 har ett väl fungerade samarbete och en sammansvetsad grupp på grund av 

ledaren. 

Det Stabila personlighetsdraget menar Slowikowski (2005) har en förmåga att visa 

omtanke för andra och lyssna på andra människors känslor. Freeman (2009) menar att 

detta personlighetsdrag kan ha en tendens att vara konflikträdd och försöka vara alla till 

lags. Detta anser vi stämmer överens med hur Respondent 1 och 4 upplever sina ledare. 

Gemensamt för dessa respondenter är att de tycker om sin ledare men att samarbetet inte 

riktigt fungerar på grund av ledarnas konflikträdsla och svårigheter att delegera. I 

motsatt riktning anser Respondent 2, 6 och 7 att deras ledare är för dominanta och 

styrande. 

Sugerman (2009) beskriver det Dominanta personlighetsdraget som bestämd, 

resultatinriktad och drivande. Vidare kan vi utläsa att de respondenter som är minst 
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nöjda med samarbetet i arbetsgruppen är de som upplever sin ledare som dominant. 

Som vi nämner i studiens början så är vår uppfattning att den auktoritära ledarrollen 

tonats ner genom åren då medarbetare efterfrågar och uppskattar delaktighet i arbete och 

beslut. Vi anser att de respondenter som upplever ett missnöje i arbetsgrupperna hävdar 

att dem är hårt styrda, har en liten delaktighet och att ledaren bryr sig mer om resultaten 

än relationerna. Respondent 2 anser däremot att samarbetet delvis fungerar men att detta 

beror på medarbetarna och inte på grund av ledaren. 

Respondent 10 beskriver sin ledare som påläst, strukturerad och tålmodig, enligt 

Slowikowski (2005) kan detta kopplas till det Analytiska personlighetsdraget. 

Respondenten upplever ledaren som osocial och att samarbetet i arbetsgruppen blir 

ostrukturerat när ledaren inte är på plats. Detta instämmer med Slowikowskis (2005) 

beskrivning av det analytiska personlighetsdraget där försiktighet och återhållsam är ett 

kännetecken. Vi upplever utifrån respondentens svar att samarbetet inte fungerar fullt ut 

på grund av att ledaren inte är tillräckligt delaktig i arbetet. 

Utifrån empiri har vi kodat beskrivningarna av ledarna till respektive personlighetsdrag 

ur modellen i metodkapitlet och materialet i teorin (Slowikowski, 2005). Detta för att 

utläsa likheter och skillnader i ledares personlighetsdrag i respektive arbetsgrupp. 

Personlighetsdragen i tabellen baseras främst från Slowikowski (2005) men även på hur 

tidigare forskning och studier klassificerat personlighetsdrag (Freeman, 2009; Scullard 

et al., 2011; Sugerman, 2009). Tabell 2 illustrerar således hur medarbetare upplever sin 

ledare och hur vi ställer detta mot modellen från metodkapitlet (se Figur 2). 
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Tabell 2, hur medarbetare upplever ledaren 

 

5.3 Samarbete 

I den teoretiska referensramen presenterar vi begreppet samarbete och vidare i empiri 

har vi undersökt hur medarbetare anser att samarbetet fungerar. Vi anser att det är av 

betydelse att undersöka hur samarbetet fungerar i arbetsgrupperna för att vidare kunna 

utläsa vad respondenterna anser saknas och hur respondenterna anser att ledaren kan 

påverka samarbetet. Efter bearbetning av insamlad empiri kunde vi se en variation bland 

medarbetarna och hur de anser att samarbetet fungerar i arbetsgrupperna. 

Smith och Canger (2004) menar att samarbete handlar om att tillsammans sträva efter 

gemensamma mål och att gemensamt bidra i beslutsprocesser. Enligt Pearce och Conger 

(2002) innebär samarbete ett samspel i arbetsgrupper där ledare innehar en kraftfull 

påverkan. Vi upplever att det finns en koppling mellan ledares påverkan på 

arbetsgrupper och hur samarbetet fungerar. Respondenterna som upplever att deras 
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ledare är engagerade, sociala och karismatiska anser att samarbetet fungerar väl samt att 

ledarna har en positiv påverkan på arbetsgrupperna.  

Respondent 5 förklarar enligt följande “ledaren tillåter stor frihet i arbetet vilket bidrar 

till att arbetsgruppen tillsammans får diskutera och komma fram till lösningar.” 

Scullard et al. (2011) menar att karismatiska ledare är bra på att engagera arbetsgruppen 

och få medarbetarna involverade i gemensamma arbetsuppgifter. Från vår synvinkel kan 

vi se ett samband mellan hur respondenterna beskriver sin ledare och hur samarbetet 

fungerar i arbetsgrupperna. Vi kan således hävda att de respondenter som beskriver sin 

ledare som karismatiska upplever att samarbetet fungerar väl och att ledarna inte skulle 

behöva göra några större förändringar i sin ledarroll. 

De respondenter som upplever sig hårt styrda av ledaren anser sig inte få vara 

tillräckligt delaktiga i beslutsprocesser. Vi bedömer att det finns ett missnöje i 

arbetsgruppen och att det påverkar samarbetet negativt. Respondent 6 beskriver enligt 

följande “med tanke på den hårda styrningen hade ett friare arbetssätt varit 

fördelaktigt så arbetsgruppen kunde få vara mer delaktig”. Ehrhart och Klein (2001) 

menar att ett gott samarbete handlar om att få medarbetarna delaktiga i arbetsgruppen. 

Från vår synvinkel ser vi att ledarnas hårt styrda arbetssätt påverkar arbetsgruppernas 

samarbete negativt. I linje med Scullard et al. (2011) tror vi att medarbetarna skulle 

behöva känna sig mer involverade för att få arbetsgruppen att känna sig enad. 

Respondent 1 och 4 anser i likhet med de respondenter som beskriver sina ledare som 

dominanta att samarbetet kunde varit bättre. De menar att samarbetet känns 

ostrukturerat då ledarna för arbetsgrupperna inte vågar delegera eller stå på sig. 

Uppfattningen är att “samarbetet och det individuella arbetet behöver en tydligare 

inriktning och målsättning” (Respondent 1). Coyle och Foti (2015) hävdar att ett 

fungerande samarbete behöver en struktur och en ledare som kan sammanföra 

medarbetare till en sammansvetsad grupp. Från vår synvinkel upplever vi att 

respondenterna skulle behöva en tydligare struktur för att kunna hjälpa varandra och 

arbeta tillsammans som grupp. Ledare som har en förmåga att göra detta kan enligt 

Knippenberg och Cremer (2006) ha lättare att skapa samarbete då de förstår den 

komplexa processen som krävs för att bygga upp ett samarbete i arbetsgrupper. 
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5.3.1 Ledares påverkan på samarbetet  

Det som framgår i den teoretiska referensramen är att ledare kan ha en central betydelse 

och påverkan på samarbetet (Knippenberg & Cremer, 2006). Thomas och Bostrom 

(2010) beskriver samarbete som en grundsten i arbetet och citerar enligt följande “If 

leaders knew how to create collaboration well, the world would simply work better.” Vi 

bedömer att det var tydligt under intervjuprocessens gång med respondenterna att 

ledaren innehar en betydande påverkan på arbetsgruppens samarbete, både när det 

kommer till en negativ eller positiv påverkan. I detta delkapitel kopplar vi vad tidigare 

forskning säger om ledares påverkan till hur respondenterna upplever ledarnas påverkan 

på arbetsgrupperna. 

 

Scullrad et al. (2011) hävdar att ledare innehar en viktig roll i att omvandla 

medarbetares egna mål och intressen till gemensamma mål och intressen i 

arbetsgruppen. Vi upplever att de respondenter som beskriver ledaren som karismatisk 

och social anser att ledaren har en positiv påverkan på arbetsgruppen. Respondent 8 

beskriver enligt följande “ledaren uppmuntrar och vägleder oss medarbetare till att 

uppnå individuella samt gemensamma mål.” Från vår synvinkel upplever vi att 

Respondent 9 har en ledare som prioriterar arbetsgruppen och följer upp mot deras 

gemensamma mål. Uppfattningen är att “arbetsgruppen är tillfredsställd med ledaren 

och vill att ledaren ska fortsätta med nuvarande arbetssätt” (Respondent 9).  

 

Gregory och John (2000) menar att ledare som bidrar med ett fritt arbetssätt där 

medarbetare får ta egna initiativ och diskutera tillsammans kan bidra till positiva utfall i 

arbetsgrupper. Från vår synvinkel tolkar vi att Respondent 6 upplever ett missnöje i 

arbetsgruppen. Ledaren beskrivs som dominant och rak i sin ledarroll. Uppfattningen är 

att det finns en önskan att “ledaren kunde ge större utrymme till lagmedlemmarna så att 

arbetsgruppen kunde vara delaktiga i gemensamma mål och beslut” (Respondent 6). I 

motsats till Respondent 6 upplever vi att Respondent 5 uppskattar friheten som finns i 

arbetet då ledaren visar förtroende för medarbetarna att utföra arbetet på egen hand. 

Respondent 5 beskriver ledarens påverkan enligt följande “friheten ledaren tillåter i 

arbetet bidrar till att arbetsgruppen hittar lösningar tillsammans och är kreativa i 

arbetet.” Clegg et al. (2008) hävdar att ledare innehar en betydande roll för att skapa en 

fungerande arbetsgrupp där medarbetarna är delaktiga i arbetet.  
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Utifrån teoretiska referensramen och insamling av empiri anser vi att det finns ett 

samband mellan hur arbetsgruppen påverkas i förhållande till gemensamma mål och 

frihet i arbetet. Vi upplever en positiv påverkan från ledare som bidrar med att alla 

arbetar mot gemensamma mål, involverar hela gruppen samt ger frihet i arbetet. 

 

5.4 Vilka personlighetsdrag kan påverka samarbetet 

För att kunna svara upp på vårt syfte går vi slutligen in på ledares personlighetsdrag, 

vilka personlighetsdrag som medarbetare upplever att de saknar och anser kan bidra till 

ett bättre samarbete. Epitropaki och Martin (2005) hävdar att när ledares arbetssätt och 

personlighetsdrag matchar medarbetares preferenser kan det leda till positiva utfall i 

arbetet när det kommer till samarbete och tillfredsställelse. Vi har utifrån detta bedömt 

att det var nödvändigt att först fokusera på medarbetares preferenser av ledare och 

uppfattning av samarbete för att slutligen kunna fokusera på denna del.  

 

Smith och Canger (2004) menar att arbetsgrupper som arbetar tillsammans mot 

gemensamma mål kan bidra till en starkare gruppsammanhållning. Från vår synvinkel 

upplever vi att respondenter som beskriver att arbetsgrupperna arbetar mot 

gemensamma mål och har ledare som bidrar med en öppen kommunikation i gruppen, 

inte har något avsevärt som de efterfrågar hos ledaren. Respondent 9 beskriver att det 

finns små detaljer som skulle kunna bidra till bättre samarbete men menar att det inte är 

något specifikt som arbetsgruppen önskar eller efterfrågar. Uppfattningen är att “Det 

finns en öppen kommunikation i arbetsgruppen där alla kan bidra med egna åsikter” 

(Respondent 3).  

 

Enligt Sugerman (2009) föredrar det Inspirerande personlighetsdraget att arbeta 

tillsammans med andra människor och försöker skapa engagera för att få samtliga 

medarbetare delaktiga i arbetet. Samtliga beskriver deras ledare som sociala och 

karismatiska. Vi tolkar utifrån svaren från Respondenterna 3, 4, 8 och 9 i empiridelen 

ställt mot teori att respondenterna beskriver en Inspirerande ledare (Slowikowski, 

2005). Vi bedömer utifrån beskrivningarna att medarbetarna upplever en tillfredställdhet 

i arbetsgruppen och, bortsett från några få synpunkter, att samarbetet fungerar väl. Den 

gemensamma nämnaren för dessa respondenter är att de är tillfredsställda med sin 

ledare och hur ledaren påverkar arbetsgruppens samarbete. 
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De respondenter som anser sig vara hårt styrda av sin ledare skulle önska att ledaren 

engagerade arbetsgrupperna mer. Respondenterna anser gemensamt att ledarna för 

respektive arbetsgrupp skulle behöva fokusera mer på relationerna och lyssna mer på 

medarbetarna. De anser också att ledarna skulle behöva vara mer engagerade i 

arbetsgruppen och göra medarbetarna delaktiga i arbetet. Enligt Scullard et al. (2011) 

fokuserar det Stabila personlighetsdraget på relationerna. Sugerman (2009) menar att 

för det Stabila personlighetsdraget är resultatet i arbetet sällan en prioritering utan där 

hamnar relationerna i fokus. Engagemang kan istället kopplas till det Inspirerande 

personlighetsdraget. Scullard et al. (2011) menar att personer med Inspirerande 

personlighetsdrag är utåtriktade och vill gärna få alla engagerade i arbetsuppgifterna. Ur 

vår synvinkel anser vi efter att ha sammanställt empiri mot teori att de arbetsgrupper 

som har dominanta ledare saknar det Stabila och Inspirerande personlighetsdraget i 

samarbetet. 

 

Respondenterna som anser att deras ledare är konflikträdda och har svårt för att delegera 

önskar att ledarna kunde stå på sig och bestämma mer. Enligt Slowikowskis (2005) 

beskrivning av det Stabila personlighetsdraget anser vi att det kan kopplas till dessa 

ledare. Gemensamt för respondenterna är att de anser att ledaren för arbetsgrupperna 

borde engagera sig mer. Detta anser vi i likhet med tidigare respondenter hör till det 

Inspirerande personlighetsdraget. Enligt Sugerman (2009) föredrar det Inspirerande 

personlighetsdraget att engagera sin omgivning. Bestämdhet betonar istället det 

Dominanta personlighetsdraget enligt Scullard et al. (2011). Scullard et al. (2011) 

menar vidare att personer med Dominanta personlighetsdrag beskrivs som direkta och 

är inte rädda för att säga vad de tycker. Vi tolkar utifrån empiri och teori att 

arbetsgrupperna som har den Stabila ledaren saknar det Dominanta och Inspirerande 

personlighetsdraget i samarbetet. 

 

Scullard et al. (2011) menar att en ledare med Analytiska personlighetsdrag gärna 

analyserar tabeller, siffror och diagram där åliggande sysslor ska göras på ett korrekt 

sätt. Respondent 10 upplever ledaren som kompetent och besitter stor kunskap inom 

yrket. Ledaren arbetar mycket på egen hand vilket bidrar till dålig kommunikation 

mellan ledare och arbetsgruppen. Enligt Slowikowski (2005) är det Analytiska 

personlighetsdraget påläst, besitter kunskap och arbetar helst ensam i sitt tempo. Från 

vår synvinkel uppfattar vi att respondent 10 beskriver en ledare med Analytiska 
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personlighetsdrag. När det kommer till samarbetet upplever vi att det finns en önskan 

om att ledaren skulle vara mer närvarande och engagerad i arbetet. Respondent 10 

beskriver enligt citat “arbetsgruppen hade önskat att ledaren hade en bättre 

kommunikativ förmåga för att få arbetsgruppen att arbeta tillsammans”. Pearce et al. 

(2004) hävdar att ledare bör vara delaktiga, ha en god kommunikativ förmåga och 

engagera medarbetare i arbetet. Vad vi kan utläsa från detta är att Respondent 10 hade 

önskat att ledaren hade mer av det Inspirerande personlighetsdraget för att bidra till 

bättre samarbete, då det finns en önskan av högre engagemang, närvaro och bättre 

kommunikation från ledarens sida.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att det personlighetsdrag som Slowikowski (2005) 

klassificerar som Inspirerande anser majoriteten av respondenterna hade kunnat bidra 

till ett ökat samarbete.  

 

Vi upplever att flertal respondenter som har ledare som tillåter frihet i arbetet uppskattar 

det och respondenter som inte har ett fritt arbetssätt efterfrågar det. Det vi också kan 

utläsa med stöd av Slowikowskis (2005) personlighetsdrag är att de arbetsgrupper som 

har en Inspirerande ledare inte saknar något avsevärt hos ledaren för att bidra till ett 

bättre samarbete. De respondenter som vi upplever vara minst tillfredsställda över 

samarbetet i arbetsgruppen är de som beskriver en Dominant ledare. Från vår synvinkel 

upplever vi att dessa respondenter beskriver att de saknar Inspirerande 

personlighetsdrag hos ledaren. Modellen nedan illustrerar hur vi kodat respondenternas 

svar till personlighetsdragen från modellen i metodkapitlet (se figur 2). Pilarna visar 

vidare vilka respondenter som saknar ett personlighetsdrag som de anser kan bidra till 

bättre samarbete. 
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Figur 4, Illustrerar hur respektive respondent upplever och vad de efterfrågar hos sin ledare.  

Egen konstruktion 

 

Den slutsats vi kan dra utifrån figur 4 och den förståelsen vi har uppnått från studien är 

att majoriteten av medarbetare anser att det Inspirerande personlighetsdraget hos ledare 

kan bidra till ett bättre samarbete.  
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6 BIDRAG 

 

6.1 Svar på syftet 

Syftet med studien var att ”öka förståelsen för vilka personlighetsdrag hos ledare som 

utifrån medarbetares preferenser kan påverka samarbetet i arbetsgrupper”. Det som 

grundade vår studie var att vi ville skapa en inblick för om eller hur personlighetsdrag 

har en betydelse för ledare.  

 

De medarbetare som beskrev sin ledare med det Dominanta personlighetsdraget (som 

beskrivs som rak, resultatinriktad och styrande) beskrev ett svagt samarbete i 

arbetsgruppen. I dessa arbetsgrupper fokuserar ledaren på resultaten istället för att 

bygga upp och stärka relationerna i arbetsgruppen. Detta utmynnar i grupperingar på 

arbetet och missnöje i gruppen.  

 

Det Analytiska personlighetsdraget (som beskrivs som noggrann, kunnig och 

systematisk) beskrev endast av en respondent. Denna respondent upplevde ett svagt 

samarbete där en önskan fanns att ledaren var mer delaktig, mindre kontrollerande och 

involverade arbetsgrupper i arbetet.  

 

Det Stabila personlighetsdraget (som beskrivs som empatisk, lojal och omtänksam) var, 

till vår förvåning, ett personlighetsdrag som inte uppskattades hos medarbetare när det 

kommer till samarbetet. De medarbetare som beskrev sin ledare med det Stabila 

personlighetsdraget beskrev ett missnöje i samarbetet och saknade en ledare som kunde 

ta kommandot, vågade leda och delegera.  

 

Slutligen kunde vi utläsa att medarbetare som beskrev sin ledare med det Inspirerande 

personlighetsdraget (som beskrivs som social, engagera och positiv) var nöjda med 

samarbetet/ledaren och hade ytterst lite de ville förändra. Dessa respondenter upplever 

en ledare som kan delegera och styra men framförallt engagera och involvera samtliga 

medarbetare till att arbeta tillsammans i grupp. Denna förståelse blir således vårt svar på 

studiens syfte.  

 

Som det framgår i syftet var vårt fokus att skapa en djupare förståelse för vilka 

personlighetsdrag hos ledare som kan påverka samarbetet. Det vi däremot insåg under 
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bearbetning av empirin och analys var att ett specifikt personlighetsdrag stack ut mer än 

de andra, det Inspirerande personlighetsdraget.  

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Nedan har vi punktat upp de centralaste delarna av studiens teoretiska bidrag:  

- Analytiskt personlighetsdrag (Slowikowski, 2005): svagt samarbete→ 

frånvarande ledare→ resultatinriktad→önskar en ledare med mer av det 

Inspirerande personlighetsdraget.  

- Dominant personlighetsdrag (Slowikowski, 2005): saknar samarbete→ hårt & 

styrt arbetssätt→ resultatinriktad→ önskar en ledare med mer av det 

Inspirerande och Stabila personlighetsdraget.   

- Stabilt personlighetsdrag (Slowikowski, 2005): samarbetet fungerar 

stundtals→ konflikträdd & passiv→ relationsinriktad→ önskar en ledare med 

mer av det Dominanta och Inspirerande personlighetsdraget.  

- Inspirerande personlighetsdrag (Slowikowski, 2005): samarbetet fungerar 

väl→ engagerar & involverar→ relationsinriktad→ uppskattar ledarens 

personlighetsdrag.  

 

Tidigare forskning antydde att när ledares personlighetsdrag matchar förväntningarna 

från medarbetarna så kan samarbetet och engagemanget hos anställda förbättras 

(Ehrhart & Klein, 2001). Med facit i hand så bedömer vi att vår studie stödjer detta till 

viss mån, då vi insåg att det medarbetarna förväntar från sin ledare och vad de saknar 

hos sin ledare hörde ihop med hur väl samarbetet fungerade i arbetsgruppen. 

Medarbetare som beskrev att ledaren uppfyller deras förväntningar var även de som 

ansåg att samarbetet fungerade bra.  

 

6.3 Praktiskt bidrag 

Förutom det teoretiska bidraget bedömer vi även att vår studie levererar ett praktiskt 

bidrag som kan vara användbar för företag och ledare.  

1. Ledare som är dominanta och anammar ett hårt styrande arbetssätt- hämmar 

arbetsgruppers samarbetsförmåga.  

- Rekommendation: involvera medarbetare och tillåta frihet i arbetet i den mån det 

går. 

- Allt för att bidra till att arbetsgruppen arbetar tillsammans.  
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2. Studien bidrar det med en förståelse för företag om vad som fungerar i 

ledarrollen utifrån medarbetares perspektiv. 

- Vägledning i rekrytering av ledare. 

- Framförallt arbeten som kräver samarbeten. 

3. Studien visar att det kan vara fördelaktigt för företag att gå djupare in på ledares 

personlighetsdrag i rekryteringsprocesser. 

- Rekommendation: samla in information angående medarbetares preferenser för 

ledare och hur det stämmer överens med ledares personlighetsdrag. 

- Allt för att skapa ett fungerande samarbete i arbetet.  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Syftet med studien var att få en djupare förståelse för vilka personlighetsdrag hos ledare 

som utifrån medarbetares preferenser kan påverka samarbetet. Därav har vi avgränsat 

oss från andra faktorer som kan spela in och påverka arbetsgruppers samarbete. De 

förslag vi lämnar till vidare forskning blir därför att undersöka hur andra faktorer kan 

påverka samarbetet, som medarbetare, kulturella skillnader och åldersspann. För att 

smalna av studien och ha ett precist syfte fokuserade vi endast på samarbete. Därav 

bedömer vi att det hade varit intressant att uppmärksamma andra ämnen där ledare kan 

ha en påverkan på arbetsgrupper, exempelvis kommunikationen i arbetsgrupper.  

 

Med tanke på tidsaspekten var vårt urval av respondenter relativt smalt. Vi 

rekommenderar därför att liknande kvalitativa undersökningar borde utföras i större 

omfattning för att skapa ett mer rättvist resultat. Vi anser att en komplettering med en 

kvantitativ undersökning kan bidra med ett statistiskt resultat och en generaliserbar 

slutsats. Vi anser även att det finns möjligheter att gå ännu djupare i varför det 

Inspirerande personlighetsdraget kan öka samarbetet samt varför de andra 

personlighetsdragen inte skulle göra det.  
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8. BILAGOR  
 

8.1 Appendix 1- Informationsbrev  

 

Hej, 

Vi är två tjejer som studerar på Högskolan i Gävle där vi nu är inne på vår sista termin 

och skriver examensarbetet inom företagsekonomi. Studiens syfte är att öka förståelsen 

för vilka personlighetsdrag hos ledare som utifrån medarbetares preferenser kan påverka 

samarbetet i arbetsgrupper. Därav är vår önskan att utföra intervjuer på medarbetare 

som medverkar i arbetsgrupper, har en ledare och har samarbete som en del av det 

dagliga arbetet.  

 

För att ta vara på all nödvändig information är vår önskan att få spela in samtliga 

intervjuer så att vi inte går miste om användbart material. Det är viktigt för oss att 

respektera alla som väljer att delta i intervjuerna så vi kommer behandla allt 

konfidentiellt och alla kommer vara anonyma. Det är även viktigt för oss att 

intervjupersonerna känner sig säkra och får själva avgöra om det är någon fråga de inte 

vill svara på. Vårt mål är att intervjupersonerna får svara på frågorna fritt och ge så 

uttömmande svar som möjligt där inga svar är fel. Intervjun kommer bestå av 8 öppna 

frågor med möjlighet för följdfrågor. Självklart får samtliga intervjupersoner se den 

fullständiga studien efteråt om så önskas. 

 

Tack för att du väljer att delta i vår studie! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Ida Erixon och Josephine Nilsson Lewander  
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8.2 Appendix 2-Intervjuguide  

Yrkesroll- Ålder 

Frågor: 

> Vilka preferenser har du för din ledare/ hur uppfattar du din ledare?  

> Hur skulle du beskriva din ledares arbetssätt?  

- Och är det något du föredrar eller inte uppskattar med det?  

> Hur påverkas du och din arbetsgrupp anser du av ledarens arbetssätt? 

> Hur anser du att arbetsgruppen påverkas av ledarens personlighet?  

> Hur anser du att din ledare bidrar med sammanhållning i 

arbetsgruppen? 

> Bedömer du att din ledare fokuserar mer på resultaten eller 

relationerna på arbetsplatsen?  

- Och varför anser du så?  

> Ger din ledare dig mycket frihet i arbetet eller är du hårt styrd efter 

din ledare?  

- Hur anser du att det kan påverka ert samarbete i arbetsgruppen?  

- Tror du att ett mer fritt eller hårt styrt arbetssätt skulle kunna öka 

samarbetet? 

> Vad anser du saknas hos din ledare som skulle bidra till ett bättre 

samarbete i er arbetsgrupp? 

 


