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Förord  
 
Författarna har under hösten 2009 haft möjligheten att göra en undersökning som uppfattar 

skillnader hos medarbetare och ledare i ett tjänsteföretag.  

 

Författarna vill tacka alla som har varit till hands för inspiration, kritik och som på andra sätt 

bidragit till utveckling samt genomförande av studien. Ett stort tack till Platschefen då han 

gav författarna tillfälle att utföra studien samt gav sin anställda tid för denna studie. Även ett 

stort tack till alla de som har svarat på intervjufrågorna.  

 

Slutligen vill författarna tacka handläggaren Karin Winroth som har hjälp till med studiens 

utveckling samt genomförande samtidigt som hon har gett konstruktiv kritik längst hela resan.  

 

Ali Tehrani     Srdjan Vucic   
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Abstract 
 

Title: Differences in perceptions of leadership  

- A study how leadership is perceived by employees  

 

Authors: Ali Tehrani and Srdjan Vucic  

 

Consulting advisor: Karin Winroth 

 

Purpose: The purpose of this study is to analyze how employees perceive their leader / 

manager. How the leader / manager perceives himself in relation to employees and what 

differences exist. 

 

Research Method: The information was made through a qualitative approach. The study 

includes interviews with semi-structured questions and a subjective selection. The authors 

interviewed seven respondents from a service company. Based on the information the authors 

have attempted to draw parallels between the leader’s behaviour and theories involving 

different leadership styles and see how the employees perceive the leader. 

 

Conclusions: The employees and the leader have the same ideas about what is a good 

leadership. The leader has the right knowledge to be a leader and to maintain the company. 

The leader works with different leadership styles. It’s the situation that determines how the 

leader will respond to the problem.  

 

Keywords: Leadership, perceptions, leadership behaviour, employee differences  
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1. Inledning  
 

 
I detta avsnitt inleder vi och beskriver bakgrunden som väckte intresset för undersökningen 
och därefter behandlas problemområdet där vi smalnar ner till undersökningens huvudsyfte.  
 

 
1.1 Bakgrund 
 

Vad anses vara bra ledarskap? Lao Tzu som var en kinesisk filosof förklarar det på följande 

sätt:  

 

"A leader is best when people barely know he exists, not so good when people obey and 

acclaim him, worst when they despise him. But of a good leader, who talks little, when his 

work is done, his aim fulfilled, they will say, we did this ourselves." 

 

Inom organisationer så finns det olika nivåer av ledarskap/chefer, dessa ledare har olika 

arbetsuppgifter beroende på vad de jobbar med (Thylefors, 1991). Olika benämningar på 

chefer kan vara, verkställande direktörer, personalchefer, gruppchefer, försäljningschefer, 

arbetsledare och så vidare. Ledarskapsrollen är en formell auktoritet och den har en rad 

funktioner. Ledarrollen ska fungera som en social funktion där ledaren arbetar som en 

förmedlande länk. Denne ska även arbeta på ett informativt sätt där ledaren är en observatör 

och talesman. Ledarskapsrollen innehar även en beslutsfunktion där ledaren ska arbeta som en 

resursfördelare, förhandlare och konfliktlösare. 

 

Auktoritet är rätten att påverka människor i specifika former och utgör en viktig grund för 

inflytande i den formella organisationen (Yukl, 2005). En ledare med direkt auktoritet över en 

anställd har rätten att begära honom att göra något, och den anställde har en skyldighet att 

följa hans begäran. Auktoriteten är accepterad i den form att man har accepterat den 

hierarkiska ordningen att någon bestämmer och någon lyder. Ledarens auktoritet ger denne en 

legitim makt inom organisationen. Makt ses som kapaciteten till att kunna påverka 

människors olika attityder och beteenden i den önskade riktningen. Med andra ord att få 

någon att göra det den annars inte skulle ha gjort. Makt kan även vara att få någon att frivilligt 

göra något man vill att denne ska göra. 
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En ledare ska arbeta utifrån att engagera medarbetarnas kompetens och värderingar 

(Maccoby, 2000). Ansvar kan bli en motivationseffekt för människor då ansvaret anses vara 

meningsfullt för dem. Ett slags mervärde måste skapas för att motivationen ska bibehållas. 

Det måste även skapas en inre motivation hos medarbetarna och samtidigt ska ledaren kunna 

bidra med incitament. Detta leder till att prestationen och motivationen ökas hos 

medarbetarna. En ledare bör även fungera som en mentor och veta framför allt hur man håller 

folk fokuserade. De bör även få medarbetarna att tycka att deras jobb är viktigt annars kan 

medarbetarnas jobb anses som meningslöst. Det finns massor av olika sätt utöva 

ledningsfunktionen, däremot finns det inget erkänt bästa sätt att utöva det på. Genom att 

observera olika företag kan man få goda idéer för att utveckla en egen ledningsfunktion.       

 

1.2 Problemområde 
 

Ledarskapet är inte ett statiskt tillstånd utan ändras över tiden då förändringar sker i villkoren, 

samarbeten och individernas handlingar (Yukl, 2005). Varje situation i sig är unik och kräver 

nya sorters beslut och handlingar från ledaren. Teorier anses vara förenklingar av verkligheten 

och är oftast generella och vaga till sin utformning. Detta gör att ledarskapsteorier inte är lätta 

att använda sig utav i praktiken eftersom man handskas med nya sorters individer där alla är 

olika.  

 

Det finns olika slags personligheter bland medarbetarna inom alla företag (Birgitta Ahltorp, 

2005). Vissa kan exempelvis ha en positiv inställning till förändringar medan andra kan ha 

negativ inställning. Detta bidrar till att medarbetarnas uppfattning om ledarskapet kan ändras 

med tiden. Ifall en organisation har för många negativa medarbetare kommer det framtida 

jobbet bli svårt att implementera för ledaren.  

 

Vad är bra ledarskap, och vad innebär det att utöva ett lyckat ledarskap?  I denna undersökning 

vill författarna bland annat belysa hur ett bra ledarskap uppfattas enligt medarbetarna och förklara 

hur deras syn skiljer sig från ledarens egna. Vad finns det för brister och vad finns det för styrkor 

inom ledarskapet? Samtidigt vill författarna se ifall ledarskapet i praktiken skiljer sig i jämförelse 

med de ledarskapsteorier som används. Anledningen till att det blir intressant att undersöka 

medarbetarna och deras uppfattning är att det inte alltid är lätt att se sina egna brister i 

ledarskapet. Samtidigt är det inte lätt för medarbetarna att veta vad de gör för fel om inte 

ledaren är tydlig och kan påpeka deras egna brister.  
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I och med att det inte heller finns någon erkänd lösning för ledning och olika ledningsproblem 

vill författarna se hur en ledare uppfattar sig själv inom en organisation samt hur 

medarbetarna uppfattar ledaren. I och med att alla människor uppfattar saker och ting olika 

blir det även intressant att undersöka skillnaderna som förekommer i uppfattningarna om 

ledarskapet? Kommer ledaren tro att han/hon är duktigare än vad denna egentligen är?  

 
1.3 Problemformulering  
 

Med bakgrund till problemområdet och inledningen så har vi valt följande frågor att 

undersöka: 

 

• Vilka skillnader i uppfattningen om ledarskapet förekommer det mellan ledaren och 

medarbetarna? 

 
1.4 Syfte  
 

Syftet med denna undersökning är att analysera hur medarbetarna uppfattar sin ledare/chef, 

hur ledaren/chefen uppfattar sig själv gentemot medarbetarna och vilka skillnader som 

förekommer.   

 

1.5 Avgränsning  
 

Undersökningen kommer att avgränsas till ett företag i Järfälla med 7st djupintervjuer. 

Undersökningen kommer även att koncentrera sig på ”platschefen” som huvudledare och 

därmed innebär det att vi räknar in gruppcheferna som övriga medarbetare. Respondenterna 

kommer vara platschefen som ledare, gruppcheferna och deras underordnande som 

medarbetare.  
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2. Metod  
 

 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att fullfölja syftet med denna 
uppsats och för att få dess frågor besvarade. Vi kommer här att förklara och samt klargöra 
våra val av de olika metoderna.  
 

 
2.1 Val av metod 
 

För att kunna uppnå undersökningens syfte så har vi valt att använda oss utav en så kallad 

kvalitativ ansats. Denna ansats innebär för våran del att vi har genomfört djupintervjuer med 

våra respondenter. Denna metod har vi valt med samma motivering som enligt Johannessen 

och Tuftes (2003) mening att denna ger en mer detaljerad och nyanserad information om 

själva forskningsfrågan som undersöks. I denna uppsats kommer vi att röra oss mellan teori 

och empiri där vi kommer att försöka få en djupare förståelse för vår forskningsfråga. Med 

andra ord innebär det att vi ändvänder oss utav abduktion som ger oss en upptäckt och 

samtidigt förklarar fenomenet med hjälp av olika teorier som finns till hands (Johannessen 

och Tufte, 2003).  

 

2.2 Urval  
 

Enheten som vi valde att undersöka är ett tjänsteföretag som befinner sig i Järfälla. Företaget 

har 22 anställda där 1 av dessa är platschef, 3 av dessa är gruppchefer och de övriga 18  är 

medarbetare på företaget. Vid själva intervjutillfället var platschefen tillgänglig, 2 av 

gruppcheferna och 4 av medarbetarna. Urvalet är baserat på ett subjektivt urval där 

organisationen är handplockad utav författarna. Detta innebär att man själv väljer ett företag 

som skall undersökas där syftet är att från början ha en forskningsfråga och en idé om vilka 

respondenter som kan ha något intressant att säga om forskningsfrågan. (Denscombe, 2000) 

Urvalet anses vara lämpligt av författarna eftersom det kan besvara självaste forskningsfrågan 

samt ge en djupare förståelse för de uppfattningsskillnader om ledarskapet som ska 

förekomma inom tjänsteföretaget. 
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2.3 Intervjuer och datainsamling 
 

Det som karaktäriserar en forskningsintervju är att det är ett strukturerat samtal med ett i 

förväg bestämt syfte (Steinar Kvale, 1997). Vi som intervjuare har ställt dem nödvändiga 

frågorna för uppsatsens datainsamling och följt upp de svar som givits av respondenten. Inom 

samhällsvetenskapen skiljs det ofta på data/verklighet som undersöks och dessa kategoriseras 

efter mjuk och hård. I denna uppsats undersöker vi så kallad mjuk data vilket kännetecknas 

med att det är text, ljud och bilder (Johannessen och Tufte, 2003).  Intervjuerna som 

genomfördes är delvis antecknade som ren text och även inspelade som ljud för att minska 

risken för missförstånd och felaktiga anteckningar. Vid själva utformningen av 

intervjufrågorna har författarna i största möjliga mån försökt förhålla sig till de vetenskapliga 

teorierna inom ledarskap. Inom denna undersökning har författarna använt sig av så kallade 

”semi-strukturerade intervjuer”. Detta innebär att denna intervju bygger på 6st färdiga 

huvudfrågor där respondenterna får besvara fritt och öppet. Enligt Denscombe definieras det 

som ett samtal med delvis strukturerade ämnen och frågor (Denscombe, 2000). En fördel med 

detta är att vi har kunnat ställa eventuella följdfrågor ifall dessa skulle dyka upp under 

intervjun samt har alla fått lika chans att uttrycka sin åsikt. Därmed har alla respondenter fått 

besvara likadana frågor och de har givits öppna svarsmöjligheter.  

 

2.4 Informationssökning 
 

Att få fram den rätta informationen om ämnet som undersöks är något viktigt för att få en 

djupare förståelse, som i detta fall är ledarskap. Författarna har använt sig av olika metoder 

för att ta fram den rätta informationen. För att vi ska få en grundläggande förståelse om 

ledarskapet och dess problem så har vi först och främst använt oss utav olika sorters 

facklitteratur. Från litteraturen har vi bland annat fått hjälp med att sammanställa teorierna 

som används i denna uppsats. I andra hand har författarna använt sig utav Internet där vi bland 

annat sökt på vetenskapliga artiklar och debatter som behandlar ämnet ledarskap. Även 

intervjuer med personalen/ledaren har genomförts och dessa har varit av stor betydelse för att 

man ska kunna analysera resultatet med hjälp av teorierna.  

 

 

 

 9



2.5 Undersökningsupplägg 
 

Författarna hade inledningsvis bestämt sig för att genomföra en kvalitativ undersökning för att 

jämföra tillgängliga teorier inom ledarskap ute i verkligheten. Därefter har det även varit 

viktigt inledningsvis att få en förståelse inom området för att därefter lägga upp ett syfte för 

undersökningen. Intervjuerna genomfördes under en vardag den 2 december 2009 på ett 

företag i Järfälla med totalt 7st respondenter. Samtliga respondenter intervjuades i ett enskilt 

rum och det fanns inga tidsbegränsningar för hur länge en intervju skulle vara. Författarna 

hade med sig 2st intervjumallar där en av mallarna (Bilaga 1) var avsedd för platschefen inom 

företaget och den andra mallen (Bilaga 2) för övriga medarbetare. Samtliga intervjuer och 

respondenternas svar antecknades ner på block och författarna fick med sig cirka 180 

minuters inspelat ljudmaterial. Därefter har materialet sammanställts och analyserats utav 

författarna.  

 

2.6 Tillförlitlighet 
 

För att öka undersökningens tillförlitlighet krävs det av författarna att utesluta störande 

faktorer som kan ha förkommit vid datainsamlingen. Det går även inte att säkerställa att 

intervjuerna skulle ge samma utfall och resultat vid ytterligare en undersökning. Författarna 

har vid intervjutillfällena i högsta möjliga grad försökt att förhålla sig objektiva och inte 

påverka respondenternas svar. Däremot har författarna vid bristfälliga svar försökt rikta och 

vägleda respondenten till att utveckla diskussionen samt resonemanget. Ifall det hade 

förekommit dåligt ledarskap inom företaget så hade författarna kanske inte getts möjligheten 

till att intervjua personalen. Detta är något som är viktigt att hålla i baktanken då arbetsplatsen 

kan upplevas som någorlunda harmonisk utan större problem och konflikter. Ytterligare 

faktorer som kan påverka tillförlitligheten för denna undersökning är att personalen på 

företaget är även dess representanter. Detta kan bidra till att respondenterna enbart målar upp 

en väldigt objektiv eller partisk bild av arbetsplatsen och ledarskapet. Utöver detta kan 

ljudinspelningarna av intervjuerna påverkat svaren då vissa av respondenterna kan ha hållit 

tillbaka med att beskriva sin uppfattning om ledarskapet inom företaget.  
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3. Teori 
 

 
I detta avsnitt har författarna beskrivit ett antal teorier inom ämnet och området ledarskap. 
Dessa beskrivningar av olika teorier ligger till grund för undersökningen. Syftet med detta 
avsnitt är att det ska ge en djupare förståelse inom ämnet ”ledarskap”.   
 

 
3.1 Skapande av motivation   
 

Människans beteende är det som påverkar motivationen (Bengtson, 2001). Faktorer som har en 

effektiv karaktär påverkar motivationen i en liten grad, däremot påverkas motivationen i 

högsta grad till beteende och relation. Detta kan vara allt från förhållandet till medarbetarna, 

laganda, chefen etc. Enligt Bengtson har forskning i Sverige visat att beteende är relaterat till 

motivationen. Hinder som påverkar motivationen brukar oftast ses som beteenderelaterade 

frågor. Frågor som berör företagets egentliga karaktär brukar oftast inte vara av en större 

betydelse  

 
Enligt Bengtson finns det faktorer som beskriver hur motivation kan skapas dessa är bland annat.  

Öppenhet, med det menar han att man ska kunna bjuda på sig själv att man ska ha en rak 

kommunikation och ärlighet. Man ska kunna både ge och ta emot kritik. Humor är en viktig faktor 

då medarbetarna livar upp stämningen och en stimulans skapas. Arbetsgruppen måste arbeta 

utifrån normer och ”spelregler” för attityderna och beteendet. När man träffar på någon i 

korridoren ska man kunna ge komplimanger. Man ska ha så bra laganda som möjligt, detta kan 

man uppnå genom ge idéer till varandra, umgås utöver arbetstiden. Detta bidrar till en 

uppskattning formas, då skapas även kreativitet hos personen.  
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3.2 Herzbergs tvåfaktorsteori  

 
Hertzbergs tvåfaktorsteori handlar om två olika grund faktorer som påverkar trivseln och 

motivationen på jobbet (Jacobsen, 2002). Dessa faktorer är motivations faktorer (inre 

faktorer) och hygien faktorer (yttre faktorer). Hygienfaktorerna är de faktorer som berör bland 

annat arbetsvillkor, lön, fysisk arbetsmiljö, övervakning, kollegor etc. Hygienfaktorerna bör 

vara tillräckligt höga för att man ska trivas på jobbet. Motivations faktorer berör frågor som 

prestationer, arbetet, ansvar, erkännande etc.  

 
Inre belöningar är orsaken till motivering enligt Hertzberg. Det som sätter igång motivations 

motorn i människan är känslan av medverka, behärska, bestämma, utvecklas och förstå. Det är 

viktigt att klargöra att de yttre faktorerna inte påverkar detta. Utan att de är mer 

sammankopplade till arbetsuppgifterna det vill säga de krav som ledningen och chefer har på 

den anställde.  Enligt Hertzberg så kan en bra arbetsmiljö skapa trivsel på arbetet, däremot 

kan man inte garantera att det påverkar motivationen. Hertzberg menar att motivationen är 

kopplad till arbetsuppgifterna och den egna individens personliga intressen och mål.  

 

 
Figur 1 - Herzbergs tvåfaktorteori  

Källa: Hellriegel, 2005, Management 
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• Hög Hygien + Hög Motivation: Den absolut bästa situation anställde kan befinna sig i. 

Den anställde är motiverad och har inte så många klagomål.  

 

• Hög Hygien + Låg Motivation: Det finns få klagomål men arbetet anses vara 

monotont.   

 

• Låg Hygien + Hög Motivation: Det finns många klagomål, d.v.s. att lönen kan vara för 

låg eller själva arbetsmiljön är dålig. Den höga motivationen kan vara att arbetet är 

omväxlande och dramatisk.  

 

• Låg Hygien + Låg Motivation: I detta scenario är det varken bra för den anställde eller 

arbetsgivaren. Klagomålen är höga och motivationen är låg.  
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3.3 Path goal theory  

 
Denna teori utvecklades av Evans 1970 och House 1971, den handlar om en ledare kan 

påverka olika faktorer såsom prestationen, tillfredställelsen eller motivationen. Ledaren kan 

påverka dessa faktorer genom att erbjuda, belöningar för bra prestationer, klargöra vägar mot 

målen, samt eliminera dem hindren som uppstår på väg mot målet (Yukl, 2005).  

 

Beteendet hos ledaren kan få olika effekter beroende på hur situationen ser ut. Dessa 

situationer kan vara sånt som dem underställdas personlighet och miljöns egenskaper. Det 

finns 4 olika ledarstilar enligt House som kan tillämpas beroende på situationen. Dessa kan 

effektivisera ledarskapet genom att tillämpas beroende på situation. 

  

• Stödjande: Med tanke på de behov som finns för efterföljare, är det viktigt att bry sig 

om deras välbefinnande och skapa en trevlig arbetsmiljö. Det innebär även att öka 

efterföljarens självkänsla och göra arbetet mer intressant. Detta tillvägagångssätt är 

bäst när arbetet är stressigt, tråkigt eller farligt. 

 

• Styrande: Säger till den anställde vad som behöver göras och ge lämplig vägledning 

längs vägen. Detta inkluderar att ge dem listor över särskilda arbeten som skall utföras 

på bestämda tider. Belöningar kan också öka efter behov och den stödjande rollen 

minskar (genom att tala om för dem vad de borde göra). 

 

• Delaktighet: Överläggning med den anställde om sina idéer, när de fattar beslut och 

vidta särskilda åtgärder. Detta tillvägagångssätt är bäst när den anställde är expert och 

deras råd är både nödvändigt och de förväntar sig att kunna ge det. 

 

• Resultatorienterad: Ledaren ställer höga och utmanande mål på både arbetsplatsen 

samt att personlig utveckling Hög standard är ett måste och förväntas. Ledaren visar 

tillit och tro på att den anställde ska lyckas. Detta tillvägagångssätt är bäst när 

uppgifterna är komplexa.  
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3.4 Transformativt ledarskap 
 

Det förekommer olika begrepp när man pratar om transformativt ledarskap och dessa är bland 

annat karismatiskt, visionärt, strategiskt, kulturellt, och empowerment (bemyndigande 

ledarskap) (Svedberg, 2007). Transformativt ledarskap definierar ledarskapet som något där 

olika värden och positiva förändringar hos medarbetarna skapas. Här har man stort fokus på 

att transformera/omvandla andra till att hjälpa varandra, se efter varandra, att vara 

uppmuntrande och harmoniska och att se efter organisationen som helhet. Inom denna teori 

ska ledaren förbättra/höja motivationen, moralen, prestationen hos sina medarbetare eller 

gruppen som följer honom. Genom denna sorts ledarskap anser man även att organisationen 

utvecklas och även medarbetarna ska i sin tur utveckla förmågan att förstå komplexiteten, 

klargöra sina visioner och förbättra sina gemensamma tankemodeller. Den transformativa 

ledaren behöver nödvändigtvis inte vara en formell ledare och makt kan tilldelas andra 

medarbetare vars engagemang kan inspirera andra till att prestera bättre.  

 

Ledarskapet omfattar fyra olika element eller byggstenar (Yukl, 2005): 

 

• Karisma (Role and identification model): Detta är den högsta nivån inom den 

transformativa ledarskapet och ledaren ger en tydlig bild av visionen och dess syfte, 

olika värden och normer som ska ge mening till arbetet. Medarbetarna har förtroende 

till ledaren och kan identifiera sig med de olika målen inom organisationen.  

 

• Inspirerande motivation (Inspirational motivation): Ledaren formulerar en vision 

som tilltalar och inspirerar medarbetarna. Medarbetarna måste ha en stark känsla av 

mening för arbetet ifall de ska vara motiverade att agera. Arbetet ska ha ett syfte och 

mening för att ge den energi och motivation som ska driva gruppen framåt.  

 

• Intellektuell stimulans (Intellectual stimulation): En ledare med denna sorts 

karaktärsdrag kan stimulera och uppmuntra kreativiteten hos medarbetarna. Här vill 

man utveckla människor att tänka självständigt och denna sorts ledare ser oväntade 

situationer som möjligheter till att dra ny lärdom.  
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• Personlig omtanke (Individualized consideration): Ledaren fungerar som en mentor 

eller coach och lyssnar på medarbetarnas behov och visar även empati och stöd. 

Medarbetarna har viljan och ambitionerna för personlig utveckling och har inre 

motivation för sina arbetsuppgifter.  

 

 

 
Figur 2 - Transformativt ledarskap  

Källa: Svedberg, 2007, Gruppsykologi 
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3.5 Situationsanpassat ledarskap 

 
Detta är en situationsanpassad ledarskapsteori som har tagits fram av ekonomerna Hershey 

och Blanchard där man hävdar att chefer måste använda sig utav olika ledarskapsstilar 

beroende på den rådande situationen (Svedberg, 2007). Detta är en av de mest kända 

ledarskapsteorierna och många chefer har använt sig utav den och fyllt i formulär för att 

granska sitt ledarskap. Här menar man att ledare/chefer använder sig av en instruerande stil 

när de inriktar sig på hur en uppgift ska lösas och en stödjande stil används för att utveckla 

initiativförmåga, attityder och känslor inför uppgiften. I denna teori särskiljer man även 

kompetensen och engagemanget hos medarbetarna. Här har författarna av teorin tagit fram en 

matris där man visar hur ledarens beteende kan variera beroende på situationen och man 

menar att effektiva ledare är flexibla och kan variera sitt beteende beroende på situation.  

 

 
Figur 3 - Situationsanpassat ledarskap  
Källa: Svedberg, 2007, Gruppsykologi 
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Ledarskapsstilen som används motsvarar utvecklingsnivån hos medarbetaren inom 

organisationen. 

 

1. Instruerande – detta innebär att ledaren använder sig av en mer styrande stil och fungerar 

som ordergivande gentemot sina anställda. Här fungerar även ledaren som lågt stödjande och 

man har hög uppgiftsorientering och låg relationsorientering. Ett exempel kan vara att 

gruppen är ny och då har man sannolikt lågt kunskap om uppgiften. Däremot visar gruppen 

stort engagemang och då är det mest lämpligt att ledaren är tydlig med instruktionerna om vad 

som gäller.  

 

2. Coachande – detta innebär att ledaren är både instruerande och tränande gentemot gruppen 

och medarbetarna. Här fungerar ledaren som starkt stödjande och styrande och man har en 

hög uppgiftsorientering och hög relationsorientering. Gruppens kompetens har ökat måttligt 

men den är däremot inte särskilt hög och även engagemanget har minskat. Detta kan bero på 

att uppgiften var svårare än förväntat. Exempelvis bör ledaren fortfarande vara tydlig och 

betona uppgiften men samtidigt bygga upp relationen gentemot medarbetarna. Denna relation 

kan byggas upp genom att ledaren fungerar som uppmuntrande, lyssnar på medarbetarna och 

hjälper till med att lösa problemen.  

 

3. Stödjande – ledaren fungerar som deltagande/understödjande gentemot medarbetarna och 

här minskar även inslaget av instruering/styrning och ledaren använder sig av en stark 

stödjande ledarskapsstil. Här är kompetensen bland medarbetarna måttligt hög inför nya 

uppgifter som förekommer och engagemanget är varierande och därför är 

relationsorienteringen hög. I och med att just kompetensen ökat så minskar även behovet av 

instruktion och styrning och därmed är uppgiftsorienteringen låg. Här bör ledaren börja 

delegera mer men samtidigt vara uppmärksam.  

 

4. Delegerande – här är ledaren delegerande och gruppen är alltmer självständiga och klarar 

de flesta uppgifterna på egen hand och därmed en låg uppgiftsorientering. Kompetensen och 

engagemanget hos de anställda är hög och med andra ord finns det ett förtroende för 

medarbetarna och gruppen. Ledaren håller en låg profil men finns däremot tillgänglig när det 

uppstår behov av stöd och instruktioner hos medarbetarna. Relationsorienteringen är låg.  
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4. Empiri och resultat 
 

 
I detta avsnitt redogör författarna för resultatet av samtliga intervjuer med företagets 
personal. Inledningsvis följer en företagsbeskrivning för att ge en förståelse för vad företaget 
arbetar med och inriktbar sig på.  
 

 
4.1 Företagsbeskrivning  
 

Företaget i undersökningen är ett tjänsteföretag som erbjuder värdefull service av utrustning 

och hjälpmedel åt landsting, kommuner, privata vårdföretag och privatpersoner. Inom de 

aktuella områden som företaget jobbar med kan de vara underentreprenör till tillverkarna eller 

även leverantörer inom de aktuella produktområdena. Dessa är bland annat sängar, liftar, 

rehabutrustning samt medicintekniska hjälpmedel/utrustningar. Företaget hjälper andra från 

köp till avyttring. De riktar in sig på företag och personer som arbetar med outsourcing. 

Företaget erbjuder sig att ansvara för helheten eller eventuella entreprenadlösningar för valda 

delar som passar kunderna bäst. Kvalitet och engagemang är ord som är starka för företaget 

för att kunna erbjuda kunderna den bästa produkten till rätt pris.  

 

Företaget har ett stort utbud av tjänster för sina kunder följande är några av dessa:   

 

• Inköp, leasing, hyra av hjälpmedel.  

• Administration och drift av hjälpmedelcentraler  

• Rådgivning, utbildning, support för köpare, ägare och brukare.  

• Rekonditionering, service, underhåll, reparation av hjälpmedel.  

• Inspektioner och besiktningar 

 

De positiva effekterna företaget kan bidra med till sina kunder är att de är en partner med 

många tjänster. De ger kunderna en stor valmöjlighet och en chans att styra omfattningen av 

tjänsten. De är tillgängliga dygnet runt och det hjälper kundernas personal avlastas med 

arbete. Företaget har även alltid de senaste aktuella produkterna. Deras tjänster är ett 

kostnadseffektivt alternativ som ska jämföras med att hålla motsvarande personal, 

serviceberedskap, transportkapacitet, lokaler och produktcertifiering i egen regi.  
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”Fokusera på er kärnverksamhet, så tar vi hand om alla kringtjänster” är en slags slogan för 

företaget.  

 

 

 

 

 
Platschef 

 
Gruppchef  

 
Gruppchef  

 
Medarbetare 1 

 
Medarbetare 2
 

 
Medarbetare 3
 

 
Medarbetare 4
 

 
 
Platschefen är ”huvudrespondenten” då undersökningen berör ledarskapet. Gruppcheferna är 

ledare över mindre grupper då de har kontroll över en mindre enhet/avdelning. I 

undersökningen kommer de kallas för medarbetare då vi inte har tänkt beröra deras ledarskap. 

Medarbetarna är de personer som utför det fysiska arbetet i företaget med det menas diverse 

jobb som rekonditionering, leveranser service, besiktningar osv. Vi anser det är viktigt att 

belysa att gruppcheferna har kontakt med varandra och att deras underordnande har kontakt 

med flera gruppchefer då underordnandes jobb kräver delegering från båda håll.     
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4.2 Intervjuer 

 

4.2.1 Platschefen 

 

Bakgrund 

 

Platschefen har som bakgrund en gymnasial utbildning inom företagsekonomi och uppger 

även att han senare hamnade inom militären av en slump. Till och börja med gjorde 

platschefen lumpen och därefter påbörjade han en utbildning inom militärhögskolan. Sedan 

har han främst tjänstgjort olika uppdrag inom militären. Platschefen uppger att han började på 

den nuvarande arbetsplatsen för 18 månader sedan, först och främst som projektledare. Han 

uppger även att det gick bra med jobbet som projektledare och har sedan 1 år tillbaka varit 

platschef inom företaget.  

 

För att få chefspositionen uppger han att den företagsekonomiska utbildningen faktiskt inte 

spelat så stor roll utan att det främst är hans meriter inom militären som har varit avgörande. 

Rekryteraren som anställde honom uppger att han sökte efter någon som hade bra 

förutsättningar och erfarenheter inom ledarskap. Respondenten uppger även att han valdes 

som platschef på grund av att han är duktig på att planera, organisera, fördela. Det 

affärsmässiga sinnet och arbetsuppgifterna uppger han inte alls var avgörande för att uppnå 

denna befattning och uppger att det är något man lärt sig med tidens gång.  

 

Sammanlagt har han burit gröna militärkläder i cirka 8 år och har tjänstgjort i cirka 4st 

utlandsmissioner bland annat i Afghanistan och Kosovo. Inom militären hade han graden som 

löjtnant och höll mestadels på med logistik och eskorttjänst (bevakning och eskort av 

”höjdare”). Han uppger att det inte är själva eskorten som är det svåra arbetet utan det är 

planeringen bakom. Själv har han även utbildat soldater hemma i Sverige. Respondenten 

uppger även att man lär sig väldigt mycket inom området ledarskap inom själva militären och 

besitter även ganska stor del av den teoretiska kunskapen. Det viktigaste är att ha fått bepröva 

den teoretiska kunskapen ute på fältet inom militären. Bland annat har det varit viktigast att få 

människor att känna förtroendet för än själv.  
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”Tror folk inte på din idé och det du säger så kommer de inte och riskerar sitt liv med dig ute 

på fältet.” 

 

Arbetsuppgifterna inom företaget uppger respondenten har skiftat enormt med tiden och det 

tycker han även är kul när det är varierande. Platschefen uppger att det är de nya uppgifterna 

och utmaningarna som lockar han mest inom arbetet. Ena dagen kan han sitta inne på kontoret 

och sköta pappersarbete, en annan dag kan ha hand om faktureringar, sköta kundkontakter, 

vara på olika mässor, affärsutveckling med ledningen, arbetsfördelning. Den främsta 

arbetsuppgiften är att sälja in olika kontrakt så att företaget har arbete att genomföra. Det är 

viktigt att motivera personalen för att genomföra uppgifterna, kostnadsminimera, visa bra 

resultat osv. Platschefen tycker även det är viktigt att hans personal är ganska mycket 

självgående då han även har mycket telefonkontakt med övrig personal som finns runtom i 

Sverige. Ibland händer det att man rekryterar fel vilket är ganska naturligt enligt platschefen 

och han menar att alla inte är födda för alla typer av uppgifter. Han tycker även att det är 

viktigt att ha en personal som inte ständigt söker bekräftelse på deras arbetsinsats utan man 

ska även kunna tänka själv och använda hjärnan. Nyckeln till framgångsrikt ledarskap tycker 

han är att ha rätt personal inom företaget och som är villiga att utvecklas. Arbetet ska inte 

enbart handla om lön, man ska försöka må bra med sina insatser, kunna ge stöd till personalen 

och uppmuntra på olika sätt.  

 

”Det skiljer sig ganska mycket från dag till dag och det är ett brett spektra på 

arbetsuppgifterna.” 

 

Relationer 

 

Platschefen uppger att hans relation gentemot de anställda är ganska öppen och uppfattar att 

han använder ett ganska naturligt ledarskap när han bemöter sina medarbetare. Han tror inte 

alls på en stark auktoritet där man använder järnhanden till att styra personalen. Däremot 

tycker han att ibland krävs det att man är ganska rak på sak och säger det här måste du göra, 

punkt slut. Det är samtidigt viktig att motivera och skapa en sorts förståelse för 

arbetsuppgiften och kunna påpeka varför det är viktigt att göra som man gör.  

 

Det är viktigt att visa öppenhet och kunna kommunicera oavsett om man har personliga 

problem utanför jobbet och man ska försöka lösa allt på bästa sätt. Alla vågar inte ta upp en 
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konflikt och till slut kan det växa så pass mycket att det inte går att lösa det riktigt. Han tycker 

att det är viktigt att personalen ska kunna komma in till honom och ta upp problem/konflikter.  

 

Ifall personalen har någon sorts feedback till mig är det också viktigt att kunna påpeka det för 

att man själv ska kunna utvecklas som människa. Platschefen tycker att det är viktigt att 

eftersträva att behandla alla likadant men att det däremot inte alls är så lätt i praktiken och 

ibland går det inte.  

 

”Man förhåller sig olika gentemot olika personer alltid i slutändan. Alla är olika och 

fungerar på olika sätt.” 

 

Respondenten uppger att ledarskapet är olika beroende på olika personer. Platschefen säger att 

vissa personer behöver mer direktiv, vissa mer styrning, andra vill ha mycket frihet och fria 

händer. Däremot tycker han att i slutändan ser man oftast på resultatet med vem som bidrar 

till vad inom företaget. Det är även viktigt att inte glömma bort någon och det är även viktigt 

att kunna ge rätt information inför olika arbetsuppgifter. Informationen är väldigt viktigt för 

att skapa någon sorts säkerhet och trygghet bland personalen.  

 

Utvecklingsmöjligheter  

 

Platschefen uppger att han har fullt med möjligheter att leda organisationen med fria händer 

och att det inte finns några invändningar från VD och ledningen med hur han styr och formar 

organisationen. Visserligen får han tips och råd att uppsatta ekonomiska mål från ledningen. 

Däremot anser han att det är viktigt att det ska komma information till honom från båda hållen 

det vill säga delvis uppifrån och delvis nerifrån. Medarbetarna kommer ofta med olika förslag 

om vad som kan förbättras och utvecklas och man försöker ta till sig de goda råden som 

kommer fram. Därför påpekar han även återigen att det är viktigt att ha individer som kan 

tänka själva för att utveckla organisationen. Platschefen uppger att det inte är bara han som 

säljer in jobben utan det är även lika mycket teknikernas förtjänst att man exempelvis får 

behålla kontrakten och eventuellt få nya. Genom att medarbetarna gör ett bra jobb menar han 

att det skapar bra referenser åt företaget och man kan utvecklas och expandera samt skapa nya 

avtal.  
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Platschefen anser också att det finns goda möjligheter från medarbetarnas sida att jobba sig 

upp i organisationen. Han påpekar även att företaget har vuxit under året sedan han påbörjade 

sitt arbete som platschef. I och med att företaget expanderar så anser han att det kommer 

skapa flera utvecklingsmöjligheter för övriga medarbetare.  

”Vi har vuxit från 12 till 22 medarbetare och inom snar framtid kommer vi att tillsätta 

ytterliggare 6 tjänster till.” 

 

Företaget har även dubblat omsättningen och anpassar sig på olika möjliga sätt och är under 

pågående utveckling. Det kommer inom snar framtid även behövas nya avdelningschefer i 

och med att man expanderar. Det är viktigt att lyfta fram personalen som redan finns inom 

organisationen snarare än att rekrytera nya utifrån. Platschefen påpekar även att man kan 

komma att höja upp personalen som visat framfötterna med sin arbetsinsats.  

 

Som projektledare inom organisationen menar han även att han visade mycket initiativ från 

början och kunde genomföra uppgifter som att spola broar.  

 

”Andra kollegor påpekade till mig: hur kan du lämna officersyrket för att stå här och spola 

broar” 

 

Det är viktigt att man aldrig slutar bli prestigelös och man måste tro på någonting för att 

uppnå saker och ting. Han påpekar även att det är väldigt lite av alla arbetsuppgifter han har 

läst något om utan snarare har han försökt utveckla sig själv genom att visa framfötterna och 

ta initiativ. Däremot är inte företaget så stort men man har en avsikt inom organisationen att 

växa. Respondenten uppger även att personalen vet att saker och ting är på gång och att man 

måste bli intresserad själv för att kunna utvecklas och klättra. Däremot finns det personal eller 

tekniker som trivs med sitt arbete som det är och vill inte utvecklas. Det kan även bero på att 

man inte gillar eller vill ta mer ansvar än vad som krävs.  

 

”Alla har olika mål i livet och det är egentligen inget konstigt med det.” 

 

Motivation 

 

Det han anser är viktigt att upprätthålla motivationen är att försöka utvärdera sig själv varje 

dag eller så ofta man kan. Detta gäller likaväl när man har gjort en bra arbetsinsats på jobbet 
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och även en dålig. Att genomföra ett bra jobb anser han är en stor del för att upprätthålla 

motivationen och må bra med sig själv. Platschefen anser även att feedback och stöd är en 

viktig motivationsfaktor.  

 

”Alla presterar inte lika bra varje dag och alla har sina bra och dåliga dagar.”  

 

Respondenten uppger att man kan känna av en dålig dag på arbetsplatsen och detta har främst 

förekommit när saker och ting har strulat på arbetsplatsen. I sådana situationer märker han 

även att motivationen kan minska men det är viktigt att rycka upp sig och tänka framåt.  

 

Det finns däremot olika sätt att motivera personalen och platschefen uppger att man 

exempelvis försökt motivera med olika slags ”bonusar” när något gjort ett extraordinärt 

arbete. Ifall exempelvis en tekniker säljer in ett nytt jobb eller kontrakt trots att det inte är 

hans primära arbetsuppgift så är det viktigt belöna för en sådan arbetsinsats.  

 

Däremot anser han och har märkt av att lönen inte är det viktigaste för att motivera 

personalen. Det är däremot högre prioriterat med att skapa trivsel på arbetsplatsen och försöka 

skapa en samhörighet och gemenskap bland personalen. Arbetsuppgifterna ska även vara 

motiverande och man ska ha tillräckligt att göra. Däremot är det även viktigt att uppgifterna 

inte ska känna stressande för att man ska förbli motiverad. Personligen försöker han mestadels 

motivera genom att ge feedback till personalen och samt ge en klapp på axeln där man visar 

att någon har gjort en bra arbetsinsats. Den klappen betyder mycket mer än man egentligen 

tror och platschefen anser att det är något man är dålig på att visa i Sverige överlag. Han anser 

att ett utvecklingssamtal och utvärdering av personalen med jämna mellanrum inte fungerar 

lika bra. Detta motiverar han med att det hinner gå ganska lång tid mellan 

utvecklingssamtalen och man glömmer bort sina svagheter och styrkor.  

 

”Det gäller att försöka uppmuntra dagligen.” 

 

Personligen anser han att man inte ska utveckla och sammanställa personalens arbetsinsats på 

papper utan man ska veta i förväg vad man tycker om dennes insatser på jobbet. Det är 

väldigt viktigt att framhäva folk positiva egenskaper snarare än att påpeka en dålig 

arbetsinsats. Som ledare uppger han att det är viktigt att dyka upp i fikarummet bland 

personalen och vara en i gänget och skämta till det ibland. Det gäller att försöka sudda ut den 
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hierarkiska ordningen och han vill inte att personalen ska behöva känna att han är den som 

enbart är där för att styra och ställa.  

 

”Det är viktigt att känna personalen och även vara nära de för att de ska känna respekten för 

dig. Dessutom har personalen oftast bättre tips och råd än en själv och detta brukar oftast 

framföras i fikarummet.” 

 

Personligen tycker han även att personalen på arbetsplatsen är duktiga att tag åt sig den 

kritiken han själv har haft att framföra. Däremot anser han även att man inte bör ge kritik om 

folks personliga egenskaper utan det ska främst beröra själva arbetsuppgifterna. Exempelvis 

kan man påpeka ifall någon persons agerande är olämpligt i vissa situationer och försöka 

förklara.  

 

Konflikter påpekar platschefen finns överallt och det är även normalt att det dyker upp på 

arbetsplatsen. Däremot berättar respondenten aldrig i detalj konflikter han personligen haft att 

göra med på arbetsplatsen. Enlig hans egen uppfattning finns det olika sätt att lösa konflikter 

på dels ett felaktigt sätt och dels ett rätt sätt. Att felaktigt lösa konflikten är genom att skjuta 

saker under matten och visa ignorans. Detta påpekar han är mer vanligt för de konflikträdda 

personerna och visserligen håller han med om att det kan funka kortsiktigt att skjuta saker 

under mattan. Däremot är det ganska vanligt att det i sådana fall samlas på en del konflikter i 

”ryggsäcken” och det blir svårare att lösa de allteftersom.  

 

”Det är viktigt att hålla koll på konflikterna och lösa de i tid.”  

 

Platschefen anser att vissa är dåliga på att framföra en konflikt och säga sitt för att lösa och gå 

vidare med problemet. Konflikter kan vara allt från att två personer inte kommer överense, 

olika slags missförstånd, missnöje med jobbet och sina arbetsuppgifter. Respondenten 

påpekar däremot att gruppcheferna inom företaget är duktiga med att förmedla och se 

konflikterna ute på fältet för att det senare ska gå och lösas.  

 

”Ett kvitto för förtroende är när personalen kommer fram till mig och visar sitt missnöje.” 

 

I efterhand är det viktigt att lösa de stora problemen som kan förekomma för att man ska 

kunna förvalta sitt förtroende. Ifall man inte behåller förtroendet så kan man helt plötsligt bli 
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den svaga länken i företaget och kan snabbt bli av med jobbet uppger platschefen. Han 

påpekar även att det förekom fler konflikter innan han började än vad det är nu. Det som 

förekommer nu är däremot mindre meningsskiljaktigheter bland enstaka personer.  

 

Platschefen uppger att han allra starkast reagerar ifall han hör att någon baktalar eller ”snackar 

skit” om någon annan person på företaget. Sådana konflikter anser han inte får förekomma 

inom företaget då det är själva personalen som är företagets ansikte utåt och man måste vara 

och visa sig starka. Ifall man i största möjliga grad är öppen mot varandra så kan man lösa de 

flesta konflikterna som förekommer.  

 

”Alla människor kan få och skapa felaktiga uppfattningar om varandra ifall man inte är 

öppen och ärlig.” 

 

Om Ledarskapet  

 

Personligen upplever och uppfattar platschefen att han har en form av naturligt ledarskap 

gentemot sina anställda. Han påpekar även att han genom olika roller inom ledarskap och 

personlig utveckling hittat sitt sätt att leda företaget. Respondenten uppger att han alltmer 

trivs och är bekväm i sin roll. Han upplever även att andra människor trivs att ha honom som 

chef då han personligen anser sig själv vara väldigt jordnära som person.  

 

”Det är viktigt att man är kompis med sina anställda men de själva ska även se och uppfatta 

skillnaderna som förekommer på en arbetsplats.” 

 

Platschefen påpekar att det är viktigt att kunna skämta med varandra men man ska även kunna 

”switcha” när det väl behövs och säga till att jobbet ska och måste genomföras. Däremot 

påpekar han att vissa kan uppfatta det som något konstigt också och ger som exempel: 

 

”En viss person kanske upplever att jag varit skämtsam och helt plötsligt när man byter om 

sin personlighet till att bli mer seriös så kan det hända att de tar åt sig.” 

 

Däremot har det aldrig varit något större bekymmer och det är viktigt att ha en utvecklad 

relation med sina anställda och han tycker att personalen ska kunna se allvaret när det 
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verkligen gäller. Respondenten uppger däremot att skillnaden är ganska stor att leda 

personalen inom det civila samhället än inom militären.  

 

Han upplever även att när någon kommer med förslag till hans personliga förbättring så är det 

något positivt. Det är svårt att se sina egna brister och utomstående observationer är väldigt 

viktiga enligt hans mening. Däremot är det viktigt att komma med konkreta exempel och även 

skilja på olika missuppfattningar som kan förekomma. När man förbättrar sig själv och tar till 

sig kritik så kan man få ett ännu större förtroende.  

 

När han själv har försökt att framföra viktig information till personalen har han i efterhand 

märkt att alla inte alltid uppfattat det som han försökt att förmedla. Detta är även en sak som 

han personligen försöker förbättra med tiden och vara mer tydlig med att förklara på ett 

korrekt sätt. I överlag uppger han däremot att han är nöjd med sitt ledarskap men han tror att 

andra kan ha uppfattat det lite grann annorlunda.  

 

”Jag tror mest på det här med att man finns, fast man inte finns.” 

 

Platschefen tycker inte man ska jäkta och klättra på personalen men det är viktigt att ändå 

kontrollera och veta vad de gör. Det är även viktigt att kunna delegera och ge fria tyglar till 

personalen. Detta uppger han kan göras med att han sätter upp fasta mål och endast till en viss 

del försöker styra in personalen på ett fint sätt för att uppnå resultatet.  

 

”Lär inte en kock hur han ska koka sin soppa.” 

 

Med detta menar platschefen att man inte ska blanda sig alltför mycket i personalens arbete då 

dessa är mer specialiserade inom yrket och har en större erfarenhet ute från fältet och golvet. 

Tiden uppfattar ledaren är en bristvara på företaget men han försöker i största möjliga mån 

försöka exempelvis skapa mer tid och utrymme med personalen.  

 

Som tre viktiga egenskaper uppger platschefen är det allra främst viktigt att vara sig själv och 

inte försöka spela någon man egentligen inte är. Genom att göra det anser han man kan 

starkast vinna personalens förtroende och känna sig trygg i sin roll. Föregångsmannaskap och 

flexibilitet anser han är ytterligare två viktiga egenskaper. Med föregångsmannaskap menar 
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platschefen att det är viktigt att ha förmågan att vara ett föredöme och därmed positivt kunna 

påverka andra.  

 

4.2.2 Medarbetare 1 

 

Bakgrund 

 

Respondenten har som bakgrund en gymnasial utbildning och har läst elprogrammet i 

Stockholmstrakten. Han är just nu 20 år gammal och bor i östra delen av Stockholms län. 

Medarbetarens arbetsuppgifter består utav service och reparation inom företaget och har 

någorlunda mångsidiga arbetsuppgifter. Han reparerar Telias automater och reparerar 

Serviceboxar. I arbetet ingår bland annat att åka runt mycket med bil och personen förklarar 

att långa bilresor är stor del av jobbet. Respondenten har varit anställd i cirka 13 månader på 

företaget och har jobbat sedan 5 oktober år 2008.  

 

Relationer 

 

Medarbetaren upplever stämningen och relationen med övriga medarbetare/ledare som positiv 

och tycker att sammanhållning och gemenskapen fungerar bra. Respondenten trivs på sin 

arbetsplats och upplever kollegorna som ”klockrena”. Han har inte regelbunden kontakt med 

”platschefen” då dessa inte kan träffas ofta och personen arbetar ute på fältet. Han uppger att 

han har kontakt med platschefen då han behöver hjälp med saker som är oklara.  

 

Kontakten uppstår situationer där medarbetaren känner att det behövs information angående 

jobbet/arbetsuppgiften. Även när problem dyker upp och det behövs snabba lösningar. Han 

uppger även att det endast har förekommit 1-2 möten då han närvarat och vid dessa har det 

varit ”mycket snack men lite verkstad”. Respondenten upplever att platschefen behandlar alla 

likadant och är ganska lätt att föra en öppen dialog med.  

 

Utvecklingsmöjligheter 

 

Personen anser för hans egen del att det finns möjligheter till att utvecklas. Den anställda 

uppger att han själv jobbat sig upp väldigt mycket (däremot inte i position och befattning). 
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Denna upplever även att han med tiden har fått mer ansvar och även tilldelats mer 

roliga/varierande arbetsuppgifter. (Berättar med positiv inställning). ”Det finns alltid 

möjligheter för förbättring” och han känner även att han blivit mer motiverad med tiden.   

 

Motivation  

 

Respondenten tycker det är viktigt att jobba hårdare och visa framfötterna samtidigt visa ett 

bra resultat för att höja motivationen. För att motivera sig själv så anser respondenten att det 

är viktigt att göra chefen glad med arbetsinsatsen och han menar även att så länge chefen är 

nöjd med arbetet så känner han sig också nöjd. Utöver detta anser medarbetaren att lönen är 

en motivationsfaktor.  

 

Medarbetaren upplever att det inte är så farliga konflikter som förekommer på arbetsplatsen 

men att det kan förekomma med jämna mellanrum. Denne upplever även att platschefen gjort 

en bra insats när det väl förekommit konflikter och har tagit itu med problemet genom 

enskilda möten där han berättar vad man kan förbättra i framtiden.  

 

Respondenten upplever att han har lätt för att ge platschefen konstruktiv kritik genom en 

öppen dialog. Medarbetaren menar även att platschefen har också lätt för att ge 

feedback/kritik till medarbetaren och upplever att han säger som han tycker om vad man 

måste förbättra. Medarbetaren brukar lyssna på platschefen och tar till sig kritiken och känner 

att han kan förbättra sig på detta sätt.  

 

Om Ledarskapet  

 

Platschefen påverkar omgivningen på ett positivt sätt men tycker att ledaren borde vara 

närvarande lite oftare. Han känner även att andra medarbetare behöver mer tid för information 

och även stöd/kontakt från platschefen. ”Ledarskapet är bra men det kan alltid bli lite bättre”  

Han tror att ledaren uppfattar sig själv som bra och uppfattar även själv platschefen som en 

bra och duktig ledare. Rent ut sagt tycker han att ledaren är hur bra som helst.  

 

När vi frågade respondenten om vilka generella egenskaper en ledare bör så anser han att 

ledaren ska kunna vara tillgänglig hela tiden, kunna lösa problemen snabbt när dem uppstår.  
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Respondenten säger även lite skämtsamt att det är viktigt att ledaren ska vara bra att 

löneförhandla med.  

 

Några av ledarens positiva egenskaper är att han kan ge fria tyglar så länge man kan sköta sitt 

jobb på ett korrekt sätt. Han anser även att ledaren har en mer delegerande roll. 

 
4.2.3 Medarbetare 2 

 
 
Bakgrund 

 

Respondenten har tidigare bott i utlandet i många år (Thailand). Började jobba som praktikant 

på företaget och därefter 6 månaders provanställning. Har arbetat på företaget i 10 månader 

som servicetekniker. Tar hand om rullatorer och andra produkter (service, tvätta, reparera). 

Har tidigare arbetet som lagerarbetare och har truckutbildning.  

 

Relationer 

 

Respondenten upplever relationen och kontakten som bra och även gemenskapen. Personen 

uppger att han trivs med sina kollegor. Har kontakt med chefen när det väl behövs och då 

brukar man prata om själva arbetsuppgifterna som förekommer. Vad som ska göras och så 

vidare, hur läget står till, och om allting funkar bra. Ytterligare kontakt blir av när det kommer 

in reklamationer. Medarbetaren upplever att alla på företaget behandlas lika av platschefen 

däremot så finns det situationer där man inte kan alltid behandla alla likadant då alla är unika 

individer.   

 

Utvecklingsmöjligheter 

 

Medarbetaren uppger att han är ny på jobbet och inte riktigt vet specifikt vilka möjligheter det 

finns. Däremot strävar han efter att utvecklas inom företaget samt lära sig nya saker.  

 

Motivation  

 

Respondenten tycker att det är viktigt att kunna prata öppet med chefen om eventuella 

förbättringar för att han själv ska bli motiverad. Det är viktigt att få respons på arbetet som 
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genomförs och att chefen ska ta till sig när man kommer med goda råd. Det är även viktigt 

med förtroende från chefens sida.  

 

”Det gäller att ge och ta” 

 

För att motivera sig själv är det viktigt att skratta och vara glad. Det ska vara roligt för att vara 

motiverad. Respondenten säger sig vara en glad och social person som gillar att skoja med 

andra. Han tror detta hjälper andra att motiveras genom att skapa gemenskap och trivsel på 

arbetsplatsen.  

 

Till frågan om konflikter på arbetsplats svarar respondenten så här:  

 

”Ja det förekommer alltid småtjafs men det är ingenting jag bryr mig om” 

 

Platschefen har försökt lösa konflikter på bästa möjliga sätt genom att prata öppet om saken 

individuellt med personen i fråga. Respondenten säger även att han själv blivit tillsagd av 

chefen när han ska skärpa sig med vissa saker.  

 

När medarbetaren själv ska ge kritik till chefen så ger han det rakt av och han tycker det är 

viktigt att säga som man tycker. Uppger även att platschefen också säger till rakt på sak när 

det gäller kritik/feedback. Respondenten vet inte själv hur chefen tar emot hans kritik men han 

hoppas att han tar till sig den.  

 

Medarbetaren tycker att han är dålig på att ta emot kritik.  

 

”Jag försöker bita ihop och köra på, göra det bättre och ta det lugnare.” 

 

Om Ledarskapet  

 

Han förklarar eftersom han har jobbat en kort period i företaget så har han inte fått någon 

direkt uppfattning om hur platschefen påverkas.   

 

Medarbetaren upplever chefen som jordnära och som en person som har fötterna på jorden. 

Han tycker även att platschefen är enkel att kommunicera med. 
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 ”Man behöver inte dra sig för att säga någonting till han. Han är öppen och lätt att 

diskutera med”  

 

Att chefen ska ha insyn på jobbet är en viktig uppgift för ledarskap tycker medarbetaren. Det 

är viktigt att kunna ge beröm för en bra arbetsinsats.  

 

”En ledare ska både kunna ge ris och ros” 

 

Medarbetaren uppger att han är nöjd med platschefen och säger skämtsamt att han kan 

förbättra sig genom att bli lättare att löneförhandla med.  
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4.2.4 Medarbetare 3 

 

Bakgrund 

 

Respondenten har som bakgrund arbetat inom industrin i cirka 33 år. Har fått det nuvarande 

jobbet genom arbetsförmedlingen. Respondenten uppger även att han har lastbilskort (C-

kategori). Arbetsuppgifterna består främst av att köra ”Bettan” (lastbilen) och leverera sängar 

och diverse tillbehör. Under ett arbetspass uppger respondenten att det förekommer cirka 10 

körningar. Tidigare uppger medarbetaren att man fick fler körningar och leveranser. Är ensam 

person på företaget med att köra lastbil på företaget och känner att det är mycket ansvar. 

Exempelvis ifall denna är sjuk så har han haft pressen på sig att ändå ta sig till jobbet då det 

inte finns någon annan att genomföra uppgiften. Däremot har man nyligen anställt ännu en 

person som kör lastbil och han uppger att det känns skönt. Medarbetaren har jobbat cirka 3 ½ 

år inom företaget.   

 

Själv uppger medarbetaren att han tidigare haft en chefsposition där han ansvarat över ett 30-

tal oerfarna personer.  

 

Relationer 

 

Respondenten uppfattar arbetsplatsen som en trevlig miljö att vistas i och är helt ”ok”. 

Medarbetaren uppger att platschefen är väldigt frånvarande och själv är han oftast ute på fält 

och de träffas cirka 20-30 minuter dagligen när det mesta av arbetet redan är klart. Platschefen 

sitter mycket i telefon och han tycker att han är väldigt svår att få tag på när han väl behövs. 

När dessa väl pratat på tu man hand med varandra så har det inte hänt så ofta. Medarbetaren 

uppger även att korridorsnacket som förekommer oftast inom industrin och även på denna 

arbetsplats är han helt utestängd ifrån då han som sagt är oftast ute på fält. Han uppger att han 

varken får höra något eller veta något oftast om vad som händer på arbetsplatsen. 

Medarbetaren uppger att han upplever att han har noll koll om vad som händer på företaget. 

Däremot när väl någon information når fram till honom om vad som händer eller ska hända 

inom företaget upplever han att allt kommer som överasskningar och han känner att han måste 

ställa massor med frågor i efterhand. Han upplever att det är det mest negativa med 

arbetsplatsen men däremot trivs han ändå med de flesta kollegorna.  
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Han har ansökt och begärt att man bör genomföra minst ett möte med cheferna och 

avdelningarna en gång i månaden där alla kan träffas regelbundet. Däremot förekommer 

mötena sällan för tillfället och medarbetaren ansvarar främst under gruppchefen. Ifall det 

skulle förekomma möten oftare så anser medarbetaren att man skulle känna sig tryggare med 

att få mer information och eventuellt bli mer engagerad. Medarbetaren upplever även att han 

känner att alla inte behandlas likadant på arbetsplatsen men motiverar aldrig varför.  

 

”Det är en hel del särbehandlingar.”  

 

Däremot gäller inte detta själva platschefen utan en av gruppcheferna.  

 

Däremot upplever respondenten att platschefen är en person som har utvecklats och vuxit 

inom företaget. Han upplever inte däremot särbehandling från hans sida och tycker att han 

beter sig professionell gentemot medarbetarna.  

 

Utvecklingsmöjligheter 

 

Han upplever att själva industribranschen har dåliga utvecklingsmöjligheter men uppger 

däremot att det visserligen går att klättra i befattning och position ifall motivationen finns. 

Själv upplever han även att han inte kan påverka någonting inom organisationen utan att hans 

främsta arbetsuppgift är enbart att genomföra körningar och leveranser. Han får en planerad 

körningsrutt från gruppcheferna och han uppger att det inte finns så mycket att påverka. Det 

finns inga utvecklingsmöjligheter då dem högre positionerna redan är upptagna och 

medarbetaren känner mer att det enda i sådana fall är att byta avdelning. Personligen tycker 

inte respondenten att det är någon direkt utveckling.  

 

”Man måste kunna klättra på stegen för att utvecklas.” 

 

Motivation  

 

Medarbetaren säger att han känner sig gammal och det är inte långt kvar till pensionen och att 

han låter det hela rulla på för att dra in pengar. Han hoppas på det bästa för branschen och att 

företaget ska överleva dagens finanskris. Mestadels är respondenten ute efter att behålla ett 

jobb fram till pensionen och uppger att det även är det som driver han att arbeta.  
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”Ni får fråga yngre medarbetarna hur de känner och vad som motiverar dem.” 

 

Däremot uppger medarbetaren att hans främsta drivkraft är att jobba ute på fältet och träffa 

människor.  

 

”Det är sorg, det är glädje, det är skratt, det är tårar och lite av allt möjligt.”  

 

Han tycker att det är en variation bland människorna man träffar och känner sig välmående 

med att han kan hjälpa de sjuka med att exempelvis leverera sjukhussängar. Tidigare har 

medarbetaren jobbat mycket inomhus och tycker det är ganska nytt och spännande med att få 

vara ute på fältet och prata med nya människor.  

 

Platschefen försöker motivera och vill göra det känner han men däremot säger han att det är 

för kort tid de träffas. Han upplever att det är en glapp i kommunikationen men tycker även 

att platschefen har en drivkraft/motivation/vision för att driva fram saker och ting.  

 

Medarbetaren känner och har varit med om konflikter på arbetsplatsen och detta främst med 

gruppcheferna. Vissa konflikter är normala på de flesta arbetsplatserna men däremot den som 

förekommit inom företaget har respondenten upplevt inte har lösts och säger:  

 

”Det är samma gamla sura grej som ligger kvar fortfarande, vi brakar ihop och sen går 

vidare.” 

 

Konflikten vill medarbetaren inte gå in i detalj på men uppger att det är en del 

meningsskiljaktigheter med en av gruppcheferna som han aldrig tror kommer lösas.  

 

”Det kommer att ligga kvar så länge vi arbetar tillsammans.” 

 

Medarbetaren tycker också att de yngre kollegorna har annorlunda syn på livet enligt hans 

uppfattning och anser att de har svårt att ta till sig kritik.  

 

”Dagens ungdomar vet allt och är bäst i världen.”  
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De yngre inom företaget har svårt för att lära sig och utvecklas då respondenten tycker att de 

lätt viftar bort kritiken som framförs och svarar tillbaka med:  

 

”Du vet ingenting.” 

 

Respondenten säger att han har lätt att framföra kritiken till platschefen när de väl får kontakt 

med varandra och har även själv lätt för att ta till sig kritik och försöker förbättra saker och 

ting. Han anser även att de kan föra en öppen och vettig dialog med varandra när det är 

någonting som behöver framföras. Däremot anser han att det är viktigt att det finns en grund 

för detta.  

 

”Det är viktigt att lyssna och analysera samt hålla en ärlig dialog, det är A och O för 

ledarskap.” 

 

”Platschefen lyssnar och tar till sig och försöker i möjligaste mån förbättra, det har jag märkt 

att han gör.”  

 

Medarbetaren uppfattar att platschefen vill det bästa för företaget och har utvecklats i sin roll 

och känner även ett starkt förtroende. Chefen har gett stöd/feedback i de situationer som det 

har behövts.  

 

Respondenten anser med tanke på sin tidigare erfarenhet av ledarskap ha bra koll på vad som 

är viktigt att tänka på och tycker att platschefen är ganska duktigt och bekväm i sin roll. 

Däremot tycker han att vissa saker som platschefen gör är utanför hans ansvar.  

 

Om Ledarskapet  

 

Han hör gnäll när han väl kommer i korridoren men anser att han inte har någon koll alls på 

hur omgivningen påverkar ledarskapet. Själv anser medarbetaren att han är långt bort från 

konflikterna då han är den personen som är mest ute på fältet och genomför leveranser.  

 

En bra ledare ska vara lyhörd, ärlig, rättvis och relativt bestämd. När han säger en sak så ska 

han inte vända kappan efter vinden vilket respondenten menar med att han inte ska ändra 
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åsikter och uppfattningar. Det är även viktigt att en ledare är sanningsenlig och inte komma 

med små lögner.  

 

”Raka puckar som det heter på ren svenska.” 

 

Medarbetaren uppfattar platschefen som en bra ledare som strävar efter att utvecklas och ser 

till företagets bästa och besitter även de ovannämnda egenskaperna. Han uppfattas även som 

en person som försöker lösa och jobba på problemen snarare än att gräva ner dem. 

Respondenten kan däremot inte svara på hur han tror att ledaren uppfattar sig själv.  

 

När det kommer till ledarskapet från en av gruppcheferna tycker han att den är bristfällig och 

att personen i fråga inte är lämplig för arbetsuppgifterna.  

 

Det som kan förbättras av platschefen är att ta gemensamma möten med gruppen vilket skulle 

uppskattas av medarbetaren och han tror även att övriga kollegor också hade uppskattat detta. 

Han bör klättra ner ett steg en gång i månaden och ge viktig information. Genom att skapa en 

starkare gemenskap tycker han även att flera skulle våga öppet uttrycka sina åsikter. Detta 

tycker han även skulle bidra till en säkerhet och förtroende inom gruppen. Detta är även den 

punkt som han tycker det har varit platschefens dåliga sida. Respondenten uppger att det 

förekommer någon sorts glapp när det kommer till informationen och han uppfattar ibland att 

saknas en tvåvägskommunikation.  
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4.2.5 Medarbetare 4 

 

Bakgrund 

 

Respondenten är en ung kille som jobbar ute på fältet, han åker oftast runt med någon som kör 

lastbil. Medarbetaren jobbar som servicetekniker sen sex månader tillbaka inom företaget. 

Han levererar, monterar och reparerar sjuksängar åt kunderna.  

 

Han har en gymnasial utbildning där han läste samhällsprogrammet. Respondenten uppger att 

han är glad att han har ett jobb i dessa svåra tider då ekonomin och jobbsituationen i landet är 

ganska hård. Han har inga direkt tidigare arbetslivserfarenheter förutom fåtal ströjobb. Han 

tycker inte att hans tidigare arbetserfarenheter har hjälpt till inom hans nuvarande jobb.     

 

Relationer 

 

Respondenten har inte ofta kontakt med platschefen och uppger att platschefen är ofta 

upptagen med sina chefsuppdrag. Medarbetaren upplever arbetsplatsen som fantastisk och 

tycker att kollegorna är jättetrevliga mot varandra. Tycker att själva arbetsplatsen är bra 

strukturerad men är lite pessimistisk till den nya förändringen inom företaget då man ska 

genomföra lokalbyte till en mindre.  

 

”Vet inte om det blir lika fantastiskt, men man får anpassa sig lite.”  

 

Har kontakt med platschefen när det handlar om frågor som inte går att ta upp med någon 

annan inom företaget. Exempelvis får dem kontakt när det handlar om lönefrågor, 

ledighetsfrågor och så vidare. Kontakten sker även när arbetsuppgifterna är oklara för mer 

information eller när det behövs lösning till något problem.  

 

Han tycker att platschefen behandlar alla likadant på företaget. Upplever chefen som 

professionell och strukturerad. 
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Utvecklingsmöjligheter 

 

Medarbetaren tror att det finns goda möjligheter till att utvecklas och genomföra förändringar. 

Han tycker att man får göra sin röst hörd. Däremot upplever medarbetaren att det är personligt 

om ifall man vill göra förändringar eller inte. Respondenten uppger att han själv inte är ute 

efter några förändringar men vill däremot kunna utvecklas.  

 

Motivation  

 

Medarbetaren uppger att det är pengarna som är viktigast för att man ska bli motiverad.  

 

”Inget snack om saken! Jag jobbar inte för att det är roligt utan det handlar enbart om 

pengarna.” 

 

Medarbetaren tror att det förekommer konflikter men det anser han är normalt för alla 

arbetsplatser och inte enbart detta företag. Uppger att chefen inte är på arbetsplatsen på daglig 

basis och att det kan bli svårt att lösa vissa konflikter utan detta kanske går mer via 

gruppcheferna. Däremot anser han att det är viktigt att alla hjälps åt och anser även att man 

lyckas göra det inom företaget.  

 

Upplever även att man lätt kan ge konstruktiv kritik till chefen när det väl behövs. Det är 

viktigt med öppna kommunikationsvägar vilket han tycker platschefen är duktig på. Ifall man 

kommer med bra synpunkter så tror han chefen tar till sig kritiken eller stödet.  

 

När han själv får kritik tycker han även att det är viktigt att ta till sig den.  

 

”Det är viktigt att mötas i mitten.”  

 

Till citatet ovan förklarar han att man måste mötas i mitten för att slippa onödigt tjafs. Man 

måste kunna skaka av sig och fortsätta med arbetet.  

 

Respondenten säger att man ska respektera varandra på en arbetsplats och att man måste ha 

insyn på att alla är olika. Man kan inte bete sig som man är hemma eller med vänner. Därför 

är det viktigt att gemenskapen är bra då det återspeglar hur man mår resten av dagen.  
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Om Ledarskapet  

 

”Eftersom jag har jobbat här en kortare period och jag oftast jobbar ute på fältet så har jag 

inte kunnat lägga märke till något speciellt, däremot så känner jag att platschefen är sån bra 

chef att det finns möjligheter att kunna påverka han på ett eller annat sätt. ” 

 

Respondenten tycker att han självfallet kan påverka på olika sätt både på gott och ont. 

Däremot så är han så pass nöjd som han sa innan att han inte är ute efter några förändringar 

inom företaget.  

 

Medarbetaren uppfattar att ledarskapet på arbetsplatsen ”sköter sitt jobb”.  

 

Några viktiga egenskaper en ledare bör ha är att han ska vara professionell, strukturerad, ha 

karisma och karaktär. Medarbetaren upplever att platschefen besitter dessa egenskaper.  

 

Slutligen anser respondenten även att han inte tycker något behöver förbättras med 

platschefen men han anger att andra inom företaget tycker att det skulle behövas vissa 

förändringar.  
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4.2.6 Medarbetare 5 – (Gruppchef)  

 

Bakgrund 

 

Respondenten är en man i 40 års ålder och är gruppchef över sängavdelningen. Han har jobbat 

i företaget sedan februari 2005. Han anser inte att några tidigare arbetslivserfarenheter har 

hjälpt honom i detta yrke. Innan detta jobb så jobbade han inom taxi branschen och hade eget 

företag i sju år. Han fick sin tjänst inom företaget som först vanlig arbetare och har med tiden 

jobbat sig uppåt då han har visat framfötterna och valt att vara hård och skapat ordning och 

reda. Han har varit regionchef för Uppsala innan han flyttade tillbaka till Stockholmskontoret. 

Anledningen att han kom tillbaka till Stockholm är att företaget behövde honom här för att 

sköta organisationen. Efter att de valde att göra omorganisering i slutet av 2008 så blev han 

gruppchef och företags hierarki ändrades helt. Hans arbetsuppgifter går ut på att delegera 

arbetet till sina anställda och att hjälpa de med jobbet om det dyker upp något. Respondenten 

säger sig vara expert på alla avdelningar då han jobbat inom alla och förstår hur arbetet på 

golvet går till.   

 

Relationer 

 

Respondenten trivs på arbetsplatsen, han gillar sitt jobb. Han tycker om att han får fixa och 

trixa. Han gillar även utmaningar så han anser sig själv vara en problemlösare. Han säger att 

många medarbetare har kommit och gått under tiden och att han trivs bra med 

arbetskamraterna. Han säger att det finns meningsskillnader på arbetsplatsen som det finns 

överallt och i vanliga livet. 

 

Hans relation till platschefen är bra då platschefen är kunnig på sitt område. Han säger han har 

inget ont och säga om platschefen. Han kommer bra överens med honom. De träffas när det är 

möten och i korridoren. Han förklarar att platschefen inte har kunskapen på golvnivå, och att 

platschefen sköter sitt jobb bättre. Respondenten säger att han och platschefen kompletterar 

varandra ganska bra.  

 

Han tycker det är svårt att svara på frågan om alla behandlas likadant.   
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”Man tror sig behandla alla likadant men man gör ju inte det. Han särbehandlar inte folk 

medvetet. Men det är svårt att säga att alla behandlas likadant då alla har olika behov och 

krav” 

 

Respondenten säger att det var lättare att leda ett fotbollslag på 36 personer än att driva och 

bestämma över 22 personer. Han pratar utifrån sin egen erfarenhet som chef på detta företag. 

Detta säger han för att det är svårt att kunna tillfredställda samtliga medarbetare.  

 

Utvecklingsmöjligheter 

 

Möjligheter finns, frågan är om man får tillåtelse. Han vill att det ska se annorlunda ut. Han 

säger att det finns motstånd längst vägen. Han säger att vissa vill att det ska se ut på ett visst 

sätt. Det finns många som har gett honom onda blicken då folk är svartsjuka eftersom han har 

klättrat och den andra står kvar på sin plats. Respondenten säger att hans personlighet är på ett 

sätt att han vill styra på sitt sätt och att ledningen inte tror på hans vision. Han säger svenska 

mentaliteten är ganska slapp jämfört med hans hemland. Han vill ha det lite mer hårt och 

direkt styrande.  

 

Motivation  

 

Respondenten tycker att ärlighet och raka rör är bäst för motivationen. Han gillar inte 

falskhet. Han behöver inte så mycket motivation för att komma till jobbet då han har två barn.  

 

”Det är motivation nog”  

 

Respondenten säger att han inte vill stå och stampa i samma pöl hela livet. Han gillar att saker 

och ting utvecklas och ändras då håller sig motivationen uppe. Han drar paralleller till sitt 

förra yrke som taxi chaufför och förklarar att jobbet blev för enformigt. Trots att han tjänade 

mer pengar då som chaufför blev yrket så jobbigt att han valde att gå ner i lön med över 30 %. 

Han vill belysa starkt att kontinuerlig förändring i arbetssvanor är viktigt för honom.   
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Självklart det dyker upp problem överallt. Vi tar tag i problemen direkt vi skjuter inte det 

under mattan. Oftast brukar vi prata med dem individuellt eller ihop. Klarar exempelvis jag 

inte av det så tar jag det vidare till platschefen och förklarar problemet och han får lösa 

problemet. Platschefen tar emot kritiken bra tycker respondenten. Han säger att chefen vet hur 

han är då pratar de ut om ett problem och lättar på hjärtat. Personen påstår att han och hans 

chef har en bra relation. Personligen gillar han kritik, däremot kritik som stämmer. Han anser 

att all kritik som är befogad så blir han tacksam.  

 

”Man kan alltid inte se vilka misstag man har gjort, och det uppskattas.” 

 

Han tycker att gruppen i helhet är stark men att det finns problem som behöver lösas, han vill 

även belysa att större delen av problemen dyker upp då ledningens krav och mål är inte 

nyttiga för personalen.  

 

Om Ledarskapet 

 

Respondenten säger han att han vill utvecklas ännu mer än han gjort. Han vill att företaget ska 

tänka större, han påstår att företaget inte bryr sig om personalen och att personalpolitik inte 

existerar i företaget. Han menar att om personalen inte mår bra så kommer de sluta och om 

personalen inte finns kommer företaget att sluta upphöra. De har försökt leda det här uppåt till 

ledningen och ledningen ser de som en förbrukningsvara. Han vill att det ska vara bättre 

samhörighet när han nämner personalpolitiken.  

 

Han vet inte om platschefen tar det här med ledningen. Han vet att platschefen kan påverka 

småsaker men inte de saker som verkligen behöver ändras. Respondenten säger att ledningen 

inte har förståelse för personalen och att det är viktigt att det fungerar i alla led.  

 

Respondenten nämner att företaget kommer att byta lokal i januari och så som han har förstått 

det så kommer det leda till att det kommer att bli mindre plats. Han anser att det är ledningen 

som har genomfört detta för att spara på pengar då lokalen är mindre och mer kostsam för 

företaget. Han anser att platschefen borde ha belyst detta bättre till ledningen då det saknas 

lastkaj och att de redan har problem med utrymme. Han är orolig över hur han kommer att 

kunna sköta sängavdelning då de behöver mest plats enligt respondenten.  
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Han tror att chefen uppfattar honom som en hårdhänt person, att respondenten inte accepterar  

fel. Han förklarar att han har samma krav på sig själv som han har på sina anställda. Han vill 

att man ska sköta sitt jobb och verkligen följa tiden till punkt och pricka. Ordet proffsigt 

uppkommer flera gånger. Han säger att han kan bli ganska hård om de inte lyssnar.  

 

”Jag försöker säga snällt första och andra gången, tredje gången så smäller det.” 

 

Han uppfattar platschefen som en duktig letare som besitter teoretiska kunskaper men 

däremot anser han att han kan förbättra med det praktiska ute på golvet. Han är duktig på att 

förklara och förmedla för personalen så de verkligen förstår. Han säger också att platschefen 

är väldigt duktig på förstå problem och att han själv vill lära sig de sakerna så han kan 

utvecklas. En av respondentens personliga brister är att han måste ta in det och smälta det.  

 

Respondenten säger att en ledare ska vara på samma nivå som sina anställda och vara en 

”vän” med sina anställda. Han vill att man ska vara kollegial och jordnära. Han tycker att man 

ska lita på personalen och ge dem förtroende och visa de att man verkligen gör det. Personen 

säger att man även måste ha någon slags glimt i ögat och att respekten för chefen måste 

finnas. Han vill att när man sover på kvällen så ska personalen tycka: 

 

”Fan va skönt ikväll har jag gjort ett bra jobb, pengar är inte allt”   

 

Respondenten säger att platschefen är för hårt styrd uppifrån. Han kan inte förändra så mycket 

som han bör göra. Respondenten säger att chefen måste ta hårdare tag i ledningen och våga 

säga emot. Annars tycker han att mot platschefen är riktig bra när det gäller allt annat.   
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4.2.7 Medarbetare 6 – (Gruppchef)  

 

Bakgrund 

 

Respondenten är den enda kvinnliga anställda inom företaget. Hon har en kandidatexamen 

inom media och kommunikationsvetenskap som hon erhållit från Södertörns högskola. Som 

tidigare arbetslivserfarenheter har hon haft jobb som produktionsledare och producent inom 

media branschen. Sedan några år tillbaka har hon jobbat inom ekonomibranschen med diverse 

jobb.  

 

Respondenten har varit anställd vid detta företag sedan mars 2009. Hon har befattningen 

transportledare och gruppchef över rekonditioneringavdelningen idag. Arbetet har många 

sysslor dessa är bland annat; boka rutter för chaufförerna som levererar olika produkter. Det 

tillkommer även andra saker som fakturering, inköp av material och produkter, kontakt med 

uppdragsgivare/kunder med mera. Hon förklarar sig själv som ”spindeln i nätet”.  

 

Relationer 

 

Hon förklarar att relationen gentemot kollegorna är rätt bra och det förekommer inga större 

problem med dem. Hon förklarar under bra tider är det bättre relation än under stress perioder. 

Respondenten förklarar att under sommaren var det jätte mycket att göra och personalen var 

stressade och då gick inte allt som det skulle. Hon anser sig själv trivas på arbetsplatsen. 

Respondenten har daglig kontakt med platschefen och de har en bra relation. Platschefen och 

respondenten har mycket kontakt då han är mycket bortrest och hon är hans högra arm då hon 

alltid är på plats, och har hand om de övergripande arbetsuppgifterna. Hon nämner att arbetet 

brukar delegeras till henne ifall han är bortrest, men det är inte endast till henne. Det beror på 

vad det handlar om säger hon. Hon säger även att eftersom hennes tjänst kommer ändras efter 

nyår så kommer hon jobba platschefen ännu närmare och det leder till att dem får en mer 

regelbunden kontakt. Respondenten säger att platschefen behandlar alla likadant, och inte 

skiljer på medarbetarna på något sätt.  
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Utvecklingsmöjligheter 

 

Respondenten känner att det finns goda chanser att utvecklas på arbetsplatsen, hon pratar om 

egen erfarenhet då hon jobbat på många olika arbetsplatser. 

 

”Det finns ingen som säger nej till dig om du vill utvecklas, om den möjligheten finns.”  

 

Hon själv har utvecklas mycket, bara på nio månader är det andra gången hon ändrar sin 

tjänst. Hon förklarar att man måste visa framfötterna för att kunna utvecklas och visa att man 

vill och då finns möjligheterna. Hon förklarar vidare att det däremot gäller på tjänster där det 

finns utrymme för sådant. Hon säger att företaget tar helst folk inifrån för att utveckla den 

egna personalen. Det framkommer även att många har fått gå på ledarskapsutbildningar inom 

företaget.  

 

Motivation  

 

Respondenten börjar med att förklara att motivera är olika saker. Hon säger att man först och 

främst ska tycka om det man gör och att det är viktigt. Hon menar att det man gör ska spela 

roll och att det ska märkas att man gör något. Hon säger att motivation kan även vara att 

avlasta andras arbetsuppgifter, om man hjälper andra då kan de motiveras och det hjälper 

företaget.  

 

Hon gav ett exempel på att kostnadsminimera olika saker och att innan intervjun skedde så 

fick hon jobba med en produkt där hon skulle välja det bästa och billigaste alternativet. 

Utifrån det så fick hon en inre motivation då hon har gjort sitt jobb och att hon har hjälpt 

företaget med en större vinst.  

 

”Jag fick en känsla av att nu har jag skött mitt jobb, och då blir jag motiverad”  

 

Hon anser att platschefen motiverar henne genom att vara där, vara på bra humör, inte vara 

nedlåtande och inte vara så bossig och chefig av sig och även vara kunnig inom sitt område. 

Hon motiverar sig själv och andra genom att hon försöker vara rättvis och glad. Att vara den 

personen som hon själv tycker motsvarar en bra chef. Hon vill vara informativ. Hon vill vara 
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kunnig inom sitt område, det hjälper personalen mycket så de inte blir förvirrade.  Hon 

försöker vara positiv genom att säga det, och genom att ge en lätt klapp på axeln.  

 

Chefen löser konflikterna bra, ”vet inte om man ska säga duktig”, men han försöker ta itu med 

konflikter. Han kallar på möte och låter personalen prata ut med varandra så de kan lösa dessa 

problem. Hon ger feedback till sin chef, dem ger varandra ”små pikar” men mest på skämt. 

Skulle det vara mer allvarligt skulle hon säga det seriöst, och hon känner att hon kan göra det. 

Hon känner att han ger henne feedback på samma sätt.   

 

 Hon bemöter kritiken bra ifall den är befogad, hon förklarar att hon vill bli bättre som person 

och arbetskamrat. Hon tycker att det är viktigt att säga på rätt sätt.  

 

”Hur man lägger upp kritiken är väldigt viktigt”  

 

Man ska inte attackera och anfalla, man ska kunna fråga innan och få insyn på hur andra 

personen har tänkt för att förstå och då kanske blir kritiken bättre och misskommunikation 

inte sker. Respondenten känner att hon har inflytande över chefen och hans beslut. Det som 

hon har märkt är att cheferna lyssnar och kan kanske avfärda det men känner att de verkligen 

lyssnar. 

 

Om Ledarskapet  

 

Har någon större möjligheter och inflytande till att påverka ledaren? 

 

”Ja det tror jag, men så är det nog för alla, alla styrs från sin egen chef.”   

 

Hon förklarar att man som ledare inte ska glömma att maskinen har flera delar och att man 

inte endast ska kolla på de viktigaste komponenterna och alla hjälper till att driva företaget i 

ett kollektiv.   

 

”I somras kändes det lite som att golv personalen glömdes bort, men det är bara att bita ihop 

så blir det bättre i framtiden”  
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En kommentar om ledningen:  

 

”Ledningen kan bli blinda ibland och platschefen är länken mellan ledningen och personalen. 

Han måste hålla ögonen öppna och kunna säga emot.”   

 

Hon känner att platschefen kan hålla ögonen öppna, men ibland kan han bli lite ”blind”.  

 

Hon nämner igen att personalen måste ha förståelse för vissa förändringar, hon uppfattar inte 

det som att det har med arbetslivserfarenhet att göra eller ålder. Det har mer med själva 

personligheten att göra hur folk uppfattar förändringar inom arbetsplatsen.  

 

Han tror bra om sig själv och har bra självförtroende och han kämpar järnet. Hon uppfattar 

honom som en bra ledare. Enligt respondenten ska en chef vara kunnig, rättvis och ha 

förståelse för de anställda.  

 

I överlag är hon nöjd med sin chef, men att han kan förbättra lite saker och ting. Han kan 

förbättra sig genom att ge information bättre till henne då han delegerar arbetet. Hon känner 

att hon måste ställa 10 följdfrågor då han inte ger tillräckligt med information. Han kan 

förbättras lite pedagogiskt säger hon. Hon vill även upplysa att hon har förståelse för det då 

det finns brist om tid och det kan vara rätt så stressigt.  
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5. Om ledarskapet 
 

 
I följande avsnitt analyserar författarna resultatet som framkommit i intervjuerna. Avsnittet 
är uppdelat i flera kategorier där författarna bland annat analyserat uppfattningarna om 
ledarskapet inom företaget, motivationen samt analyserat utifrån ledarskapsteorier.  
 

 

5.1 Ledaren utifrån Situationsanpassad teori 
 

Platschefen uppfattar sitt ledarskap som ganska öppen och naturlig och han tror inte på den 

starka auktoriteten. Däremot anser han att det kan uppstå situationer gentemot medarbetarna 

där man måste vara rak på sak. Som utgångspunkt har författarna jämfört intervjuerna samt 

teorierna och kan finna att ledaren i detta fall använder sig av en delegerande roll utifrån den 

situationsanpassade teorin (Svedberg, 2007). Detta kan förklaras med att ledaren är 

delegerande och gruppen är alltmer självständiga och klarar de flesta uppgifterna på egen 

hand och därmed förekommer en låg uppgiftsorientering. Kompetensen och engagemanget 

hos de anställda är hög och med andra ord finns det ett förtroende för medarbetarna och 

gruppen. Ledaren håller en låg profil men finns däremot tillgänglig när det uppstår behov av 

stöd och instruktioner hos medarbetarna och relationsorienteringen är låg. I intervjuerna 

framkommer det att medarbetarna har oftast fria tyglar och att det inte förekommer en 

regelbunden kontakt med platschefen. 

 

Ledaren anser att han är en person som det är lätt att föra en dialog med. Hans förhållning 

gentemot de anställda uppger han kan variera då alla personer är olika och fungerar på olika 

sätt. Platschefen nämner även att vissa personer behöver mer direktiv, vissa mer styrning, 

andra vill ha mycket frihet och fria händer. Ovanstående resonemang kan återkopplas till den 

situationsanpassade teorin där man visar hur ledarens beteende kan variera beroende på 

situationen (Svedberg, 2007). I denna teori menar man att effektiva ledare är flexibla och kan 

variera sitt beteende beroende på situation. Enligt författarnas observation ger platschefen 

intrycket av att vara relativt situationsanpassad. Genom intervjuerna har det även framkommit 

att ledaren sen tidigare besitter en stor del av de teoretiska kunskaperna samt att han har 

praktisk erfarenhet från sin militära bakgrund.  
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5.2 Ledaren utifrån Path goal teorin 
 

Något som var viktigt enligt platschefen var att motivera personalen till att genomföra 

uppgifterna, kostnadsminimera, visa bra resultat och göra ett bra jobb. Ledaren uppgav i 

intervjun att han kunde utifrån resultaten mäta medarbetarnas prestationer, med andra ord se 

vem som bidrar till vad inom företaget. Författarna har i intervjun med ledaren kunnat hitta 

kopplingar och likheter med path goal teorin. En av dessa är att han bland annat är 

resultatorienterad där man menar att ledaren ställer höga och utmanande mål på både 

arbetsplatsen samt att personlig utveckling är något som förväntas (Yukl, 2005). Ledaren 

visar tillit och tro på att den anställde ska lyckas. Förtroende är även något viktigt enligt 

platschefen vilket även har framkommit under intervjun.  

 

Ledaren anser även att han är informativt så att alla medarbetare ska ha koll på vad som sker 

inom företaget samt vad som ska göras. När han själv har försökt att framföra viktig 

information till personalen har han i efterhand märkt att alla inte alltid uppfattat det som han 

försökt att förmedla. Detta är även en sak som han personligen försöker förbättra med tiden 

och vara mer tydlig med att förklara på ett korrekt sätt. Vi kan även återknyta till att 

platschefen har även ett styrande beteende. Detta beteende innebär att ledaren säger till den 

anställde vad som behöver göras och ger lämplig vägledning mot målet (Yukl, 2005). 

Belöningar kan också öka efter behov och den stödjande rollen minskar. Platschefen uppgav 

även att det var viktigt med belöningar vid en extraordinär arbetsinsats. Ledaren påpekade att 

ifall exempelvis en tekniker säljer in ett nytt jobb eller kontrakt trots att det inte är hans 

primära arbetsuppgift så är det viktigt belöna för en sådan arbetsinsats. 

 

Platschefen har även visat ett beteende som återkopplas till delaktighet inom path goal teorin. 

Med delaktighet menas att ledaren för en diskussion med den anställde om sina idéer, när de 

fattar beslut och vidta särskilda åtgärder (Yukl, 2005). Detta tillvägagångssätt är bäst när den 

anställde är expert och deras råd är både nödvändigt och de förväntar sig att kunna ge det. 

Platschefen har uppgett i intervjun att man inte ska blanda sig alltför mycket i personalens 

arbete då dessa är mer specialiserade inom yrket och har en större erfarenhet ute från fältet 

och golvet. ”Lär inte en kock hur han ska koka sin soppa.” 
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Författarna kunde även finna relativt starka inslag av ett stödjande beteende hos platschefen. I 

path goal förklaras detta beteende att det är viktigt att bry sig om medarbetarnas 

välbefinnande samt skapa en trevlig arbetsmiljö (Yukl, 2005). Det innebär även att öka 

efterföljarens självkänsla och göra arbetet mer intressant. Detta tillvägagångssätt är bäst när 

arbetet är stressigt, tråkigt eller farligt. Platschefen har under intervjun uppgett att det är högt 

prioriterat med att skapa trivsel på arbetsplatsen och försöka skapa en gemenskap bland 

personalen. Utöver detta ansåg han även att uppgifterna inte ska känna stressande. Ledaren 

anser även att en klapp på axeln är viktigt när någon har gjort en bra arbetsinsats samt att det 

är viktigt att försöka uppmuntra dagligen. Platschefen uppger att man ska framhäva folks 

positiva egenskaper snarare än att påpeka en dålig arbetsinsats. 

 

5.3 Ledaren utifrån medarbetarna  
 

Samtliga medarbetare tycker att platschefen behandlar personalen jämlikt, däremot 

uppkommer det från en av respondenterna att hur mycket man än försöker vara lika mot alla 

så går det inte eftersom alla är olika och har olika behov och krav. Detta var även något som 

platschefen var medveten om där han uppgav att man i slutändan förhåller sig olika till olika 

personer.  

 

De flesta av medarbetarna uppgav att de inte har en ständig kontakt med platschefen då deras 

arbetsuppgifter inte berör honom så mycket. Den kontakt som uppkommer är när de väl 

behöver kanske prata om löne- samt ledighetsfrågor. Vi kan konstatera att platschefen är en 

person som är ganska upptagen och svår att få tag på. Detta nämner han själv också då han 

säger att tiden är en bristvara.  

 

Platschefen ansåg att öppenhet samt att kunna kommunicera med varandra var väldigt viktigt. 

Flertalet av medarbetarna uppgav liknande svar och tyckte att ärlighet och en öppen 

kommunikation måste finnas för att de ska förbli motiverade. Enligt ledaren är det önskvärt 

att personalen kan framföra till honom då det finns synpunkter. De flesta av medarbetarna 

känner att de kan gå till platschefen för att uttrycka sig öppet och uppfatta honom som en lätt 

person att kommunicera med.  
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Det framkommer i flertalet intervjuer att ledaren ofta delegerar arbetsuppgifterna vilket 

författarna jämförelsevis kunde relatera till den situationsanpassade teorin. Han försöker inte 

blanda sig i arbetet men ändå ha en ständig kontroll att arbetet sker på rätt sätt. Medarbetarna 

uppfattar platschefen som en duktig ledare som vill företagets bästa. Några av de starka 

sidorna som medarbetarna nämner är följande:  

 

• Jordnära och enkel att kommunicera med 

• Strävar efter att utvecklas  

• Vill företagets bästa  

• Försöker lösa och jobba på problemen  

• Ledarskapet ”sköter sitt jobb” 

• Har självförtroendet och kämpar 

 

Däremot har det framförts att platschefen kan förbättras genom att införa gemensamma och 

regelbundna möten vilket skulle upplevas som positivt och som något som skulle kunna skapa 

starkare samhörighet. Ledaren anses vara duktig teoretiskt men kan förbättras väsentligt med 

den praktiska delen. Det har även framförts att det förekommer glapp gällande informationen 

och det uppfattas ibland att det saknas en tvåvägskommunikation. Däremot är ledaren själv 

medveten om att detta kan förbättras.  

 

5.4 Motivationen och arbetsplatsen 

 
För att bevara motivationen anser platschefen det är viktigt att ta sig ner till personalens nivå 

så det inte skapas glipor mellan ledaren och medarbetaren. Han anser även att man ska ha en 

bra kontakt utanför jobbet samt inom jobbet. Medarbetarna uppfattar deras ledare som att han 

är en jordnära människa då han har bra kontakt med de när han väl befinner sig på 

arbetsplatsen. Det nämns även att man kan skämta och skoja till med varandra och att de 

flesta är medvetna om när allvaret väl är framme. Platschefen nämner att han gärna tar emot 

olika förslag utav sina medarbetare. Vissa av medarbetarna hade synpunkter om detta och de 

kunde hålla med om att han lyssnar och tar åt sig vad som framförs. Däremot kunde de inte 

säga om hur mycket han tar åt sig av deras idéer. Ledaren nämner även att en klapp på axeln 

kan vara avgörande och att han tycker man ska göra det dagligen än att göra det på 

utvecklingssamtal. Det finns medarbetare som säger att det inte sker dagligen eller så ofta som 
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det behövs. Enligt tidigare undersökningar nämner Bengtson (2001) Man ska kunna både ge 

och ta emot kritik. Humor är en viktig faktor då medarbetarna livar upp stämningen och en 

stimulans skapas. Arbetsgruppen måste arbeta utifrån normer och ”spelregler” för attityderna och 

beteendet. När man träffar på någon i korridoren ska man kunna ge komplimanger. Man ska ha så 

bra laganda som möjligt.  

 
Medarbetarna säger även att lönen är viktig motivations, däremot anser chefen att detta 

kanske inte alltid behöver vara det viktigaste för att personalen ska vara motiverad. Enligt 

Hertzberg så kan en bra lön skapa trivsel på arbetet, däremot kan man inte garantera att det 

påverkar motivationen. Däremot är även hygienfaktorerna viktiga för att skapa en hög 

arbetstillfredställelse (Hertzberg, ur Jacobsen, 2002).  

 

Det finns chanser för utvecklingsmöjligheter på företaget och ledaren tycker helst att man tar 

folk inifrån än att plocka utifrån då kompetensen redan finns. Detta motiverar han med 

företagets har en avsikt att expandera verksamheten samt utöka personalstyrkan. 

Medarbetarna på företaget håller med om att det finns goda chanser att utvecklas på företaget. 

Däremot fanns det synpunkter på att alla tjänster inte kan bidra med utveckling kanske bara 

ett avdelningsbyte. Utifrån Hertzbergs tvåfaktorsteori kan motivationen sjunka ifall det inte 

finns utvecklingsmöjligheter inom företaget.  

 
Det finns olika sätt att motivera personalen och platschefen uppger att man exempelvis 

försökt motivera med olika slags ”bonusar” när något gjort ett extraordinärt arbete. Ifall 

exempelvis en tekniker säljer in ett nytt jobb eller kontrakt trots att det inte är hans primära 

arbetsuppgift så är det viktigt belöna för en sådan arbetsinsats. Detta är ett sätt att ge 

erkännande utifrån prestation genom att chefen ger belöningar till sina medarbetare. Även 

detta erkännande hör till en motivationsfaktor inom Hertzbergs teori.  

 

Författarna har tidigare nämnt att ledaren har en delegerande roll och detta påverkar 

motivationen enligt Hertzberg, då ett större ansvar ges till medarbetaren och denne får en 

högre motivation. Däremot har författarna inte fått några indikationer på att arbetsuppgifterna 

är extremt roliga eller att de leder till någon vidare utveckling. Däremot kan författarna utifrån 

resultatet se att medarbetarna uppfattar arbetsuppgifterna som varierande vilket kan ses som 

något positivt då enformiga arbetsuppgifter inte är särskilt motivationshöjande.    
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Då intervjuerna gjordes lade författarna märke till att konflikter är något som dras upp hos 

medarbetarna, de ville även understryka att det är normalt hos alla företag. Något författarna 

lade märke till var att det fanns en lojalitet bland medarbetarna då ingen gick mot person 

angrepp eller namngav någon. Bland medarbetarna inom företaget verkar det finnas en 

harmonisk känsla trots att det finns meningsskillnader med jämna mellanrum. Däremot 

nämndes även en konflikt mellan en gruppchef och en medarbetare där det framkommer att 

dessa har olika meningsskiljaktigheter. Vilka dessa är framkommer aldrig.  

 

5.5 Generellt om ledarskapet   
 

I detta avsnitt har författarna sammanställt några av de viktiga egenskaperna för en ledare 

utifrån medarbetarnas samt platschefens svar.  

 

Viktiga ledaregenskaper enligt platschefen: 

 

• Som tre viktiga egenskaper uppger platschefen är det allra främst viktigt att vara sig 

själv och inte försöka spela någon man egentligen inte är. Genom att göra det anser 

han man kan starkast vinna personalens förtroende och känna sig trygg i sin roll. 

Föregångsmannaskap och flexibilitet anser han är ytterligare två viktiga egenskaper. 

Med föregångsmannaskap menar platschefen att det är viktigt att ha förmågan att vara 

ett föredöme och därmed positivt kunna påverka andra.  

 

Viktiga ledaregenskaper enligt medarbetarna: 

 

• När vi frågade respondenterna om vilka generella egenskaper en ledare bör ha så anser 

de att ledaren ska kunna vara tillgänglig, kunna lösa problemen snabbt när de väl 

uppstår. Det är även viktigt att ledaren ska ha insyn på jobbet och att det är viktigt att 

kunna ge beröm för en bra arbetsinsats. Det uppfattas även att en chef ska vara 

jordnära samt kunna lita på personalen samt ge de förtroende och verkligen visa det. 

Ytterligare egenskaper som medarbetarna anser är viktiga att ledaren ska vara lyhörd, 

ärlig, rättvis, relativt bestämd, kunnig, ha förståelse för de anställda.  
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Utifrån intervjuerna kan man märka att platschefen har många av de ledaregenskaperna som 

anses vara viktiga enligt medarbetarna. 

 

5.6 Diskussion 
 

Företaget som har undersökts ger helhetsbilden av att vara en harmonisk arbetsplats utifrån 

analysen samt författarnas observationer. Första intrycket som författarna kunde observera var 

att det var en ganska glad och skämtsam stämning mellan platschefen och medarbetarna.  

Ytterligare något som är viktigt att ha i baktanken är platschefens tidigare erfarenheter samt 

teoretiska kunskaper. Det är viktigt i det avseendet att platschefen förmedlade en ganska 

positiv bild av den egna ledarskapsrollen och författarna kunde se tydliga kopplingar till 

teorierna. Däremot kunde författarna se likheter med hur platschefen uppfattade sig själv samt 

hur han uppfattades av medarbetarna. Generellt uppfattas platschefen av medarbetarna som 

öppen och duktig ledare men däremot är inte kontakten med medarbetarna regelbunden. I och 

med att platschefens kontakt gentemot de anställda sker under korta tider kan författarna 

därmed inte lyckas få upp några negativa uppfattningar eller större uppfattningsskillnader. 

Förekommande konflikter inom företaget försökte fångas upp av författarna. Däremot 

handlade detta mest om skilda åsikter mellan två parter och inkluderade endast en gruppchef 

och inte själva platschefen. Några djupare detaljer om själva konflikten kunde inte fångas upp 

men detta visar enligt författarna någon sorts lojalitet mellan medarbetarna. Ytterligare 

medarbetare kunde bekräfta att denna konflikt har förekommit och även detta tyder på att man 

ändå har kunna föra en öppen dialog om saken med varandra. En likhet kan ses här med vad 

platschefen har uppgett om att han inte tolererar att hans medarbetare ska prata bakom ryggen 

på varandra. Det finns en möjlighet enligt författarna att respondenterna i undersökningen 

förhållit sig partiska då de trots allt representerar företaget och har en egen samhörighet. Vissa 

av respondenterna har även formulerat sina uppfattningar ganska kortfattat och inte gett en 

nyanserande bild om ledaren. Detta är något som kan dra ner på tillförlitligheten för 

undersökningen. Däremot har ledaren gett en detaljerande beskrivning om sin egen roll och 

man har kunna dra ut de likheter och skillnader som förekommit. Observationer under en 

längre period och eventuell metodtriangulering skulle kunna fånga upp mer detaljerade 

uppfattningar om ledarskapet och detta skulle även öka tillförlitligheten för undersökningen. 
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6. Slutsatser  

___________________________________________________________________________ 
 
I följande avsnitt beskrivs slutsatserna för undersökningen som har genomförts där det 
förklaras av författarna ifall det förekommit uppfattningsskillnader om ledarskapet. 
___________________________________________________________________________ 
 

Undersökningen som har gjorts under hösten 2009 har gett författarna en förståelse för både teori 

och praktik när det kommer till ledarskap. Författarna har lagt märke till liknande svar från 

respondenterna så har det gett författarna möjligheten att generalisera väldigt försiktigt och utifrån 

det dra slutsatser. Utifrån undersökningens syfte och de angivna teorierna har författarna fått fram 

dessa slutsatser.  

 

• Medarbetarna och ledaren delar i stor grad samma uppfattning om vad som generellt 

karaktäriserar en bra och duktig ledare. Det finns skillnader i orden däremot är 

sammanhanget detsamma. Egenskaperna som nämns ska däremot inte vara själva helheten 

det ska räknas som en del av helheten. Det allra viktigaste är att ledaren visar ett gott 

ansikte utåt genom att vara flexibel, ärlig och kunna påverka andra på ett positivt sätt och 

utifrån det bli ett föredöme för de anställda.   

 

• Möjligheten att generalisera en ledare är väldigt komplext. Det är viktigt att hålla i 

baktanken att medarbetarna har olika åsikter och att de inte alltid delar samma åsikter. Det 

går inte heller att med säkerhet säga om respondenterna har svarat sakenligt. Däremot kan 

författarna utifrån de svaren de fått in dra slutsatsen att ledaren besitter de egenskaper 

samt kunskap för att kunna utföra sitt eget jobb som platschef.  

 

• Undersökningens resultat visade att ledaren utgår från flera ledarskapstilar och detta 

blandas ihop med teorierna. Det går inte direkt att ha någon bestämd form av 

ledarskapsstil då situationen ändras och problemen ändras. Det framkom att ledaren beter 

sig olika till situationer och behandlar personalen likadant men förhåller sig ändå 

annorlunda då alla medarbetare har olika personligheter. 

 

• Slutligen kan vi dra slutsatsen att arbetsplatsen är harmonisk där de flesta medarbetare 

trivs med övriga kollegor och även platschefen. Några stora uppfattningskillnader i 

ledarskapet förekom inte utan snarare likheter i uppfattningar förekom där ledaren 

beskrivs i positiva termer. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till ledaren:  
 
1. Berätta lite om din bakgrund och dina vardagliga arbetsuppgifter samt hur du 
uppnått denna position? 
 

• Hur länge har du arbetat som ledare på företaget? 
• Hur ser dina vardagliga arbetsuppgifter ut här på företaget? 
• Vilka tidigare arbetserfarenheter och utbildningar har du? 

 
2. Hur skulle du vilja beskriva arbetsplatsen och din kontakt/relation gentemot de 
anställda? 
 

• Trivs du med dina medarbetare och arbetsplatsen? 
• Hur uppfattar du trivseln/gemenskapen på arbetsplatsen bland medarbetarna? 
• Har du regelbunden kontakt med dina anställda/underordnade? 
• När och i vilka situationer har du eller behöver ha kontakt med de anställda?   
• Har ni möten med de anställda och i sådana fall hur ofta och vad brukar framföras? 
• Tycker du att du behandlar alla likadant? 

 
3. Finns det utvecklingsmöjligheter för de anställda och har de möjligheterna att 
påverka organisationen? 
 
4. Vad anser du är viktigt för att upprätthålla bra motivation och trivsel på 
arbetsplatsen? Hur går du tillväga för att själv motivera? 
 
5. Påverkar omgivningen ditt ledarskap och i sådana fall hur? 
 

• Hur påverkas ditt ledarskap från ledningen gentemot de anställda? 
• Saknas det något i ditt arbete för att kunna fullfölja ditt arbete på det sättet du vill? 

(Bortsett från ekonomin och arbetsresurser) 
 
6. Förekommer det konflikter och hur går du tillväga för att lösa dem? 
 

• Ger du kritik/feedback till dina anställda, i sådana fall hur går du tillväga? 
• Får du kritik/feedback från dina anställda, i sådana fall hur går de tillväga? 
• Hur tror du de bemöter din kritik/feedback?  
• Hur bemöter du kritiken/feedbacken du får? 
• Om de inte tar åt sig av kritiken/feedbacken, vad blir ditt nästa steg som ledare? 

 
7. Hur uppfattar du ditt ledarskap och hur tror du dina medarbetare uppfattar dig? 
 

• Vad anser du att en ledarens uppgifter är samt vilka egenskaper anser du är viktiga? 
(Ange minst 3 egenskaper) 

• Hur anpassar du dig till olika situationer och medarbetare?  
• Anser du att du är nöjd med ditt ledarskap eller skulle du vilja förbättra något? 
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Bilaga 2 
 
Frågor till medarbetarna:  
 
1. Berätta lite om din bakgrund och dina vardagliga arbetsuppgifter samt hur du fått 
denna position? 
 

• Hur länge har du arbetat här på företaget? 
• Hur ser dina vardagliga arbetsuppgifter ut här på företaget? 
• Vilka tidigare arbetserfarenheter och utbildningar har du? 

 
2. Hur skulle du vilja beskriva arbetsplatsen och din kontakt/relation gentemot ledaren 
och övriga medarbetare? 
 

• Trivs du med dina kollegor och arbetsplatsen? 
• Hur uppfattar du trivseln/gemenskapen på arbetsplatsen? 
• Har du regelbunden kontakt med din chef/ledare? 
• När och i vilka situationer har du eller behöver ha kontakt med chefen/ledaren?   
• Har ni möten med chefen/ledaren och i sådana fall hur ofta och vad brukar framföras? 
• Tycker du att du chefen ledaren/behandlar alla likadant? 

 
3. Finns det utvecklingsmöjligheter för er anställda och har ni möjligheter att påverka 
organisationen? 
 
4. Vad anser du är viktigt för att du ska bli motiverad och hur går chefen/ledaren 
tillväga för att motivera dig och övriga medarbetare? Hur går du tillväga för att 
motivera dig själv, och kanske andra? 
 
5. Förekommer det konflikter på arbetsplatsen och hur anser du att ledaren löser dem? 
 

• Ger du kritik/feedback till din chef/ledare, i sådana fall hur går du tillväga? 
• Får du kritik/feedback från din chef/ledare, i sådana fall hur går han tillväga? 
• Hur tror du chefen/ledaren bemöter din kritik/feedback?  
• Hur bemöter du kritiken/feedbacken du får från chefen/ledaren? 
• Om du inte tar åt sig av kritiken/feedbacken, vad gör du istället? 

 
6. Hur anser du att ledarskapet på arbetsplatsen påverkas av omgivningen? 
 

• Har någon större möjligheter och inflytande till att påverka ledaren? 
 
7. Hur uppfattar du ledarskapet och hur tror du ledaren uppfattar sig själv?  
 

• Vad anser du att en ledarens uppgifter är samt vilka egenskaper anser du är viktiga? 
(Ange minst 3 egenskaper) 

• Anser du att du är nöjd med din chef/ledarskare eller skulle du vilja att han förbättrar 
något? 
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