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Sammanfattning                                             

Syftet med denna uppsats är att beskriva ledarskapet i kunskapsintensiva företag med 

avseende på hur den situationsanpassade ledarskapsmodellen påverkat utformningen av deras 

interna chefsprogram och vad det finns för stöd för cheferna i deras ledarroll. Studien är 

baserad på en fallstudie av tre stycken läkemedelsföretag där vi intervjuat totalt nio personer, 

en HR- ansvarig och två mellanchefer på respektive företag. Studien har genomförts med 

hjälp av semistrukturerade intervjuer där det är intervjusvaren som ligger till grund för 

resultatet. I studien framkom det att alla tre företagen använder situationsanpassat ledarskap 

men att de tillämpar detta på olika sätt i organisationen och att ledningen och företaget 

använder modellen när de ska anpassa sig efter individen och situationen. En 

kunskapsintensiv organisation kännetecknas av självgående individer som kan vara svåra att 

styra och därför är det viktigt att en chef kan hantera detta och anpassa sin ledarstil utifrån den 

enskilda individens behov. Utifrån analysen visade det sig att respondenterna ser 

situationsanpassat ledarskap som något som återkommer i allt ledarskap. 

Nyckelord: Situationsanpassat ledarskap, Kunskapsföretag, Läkemedelsbranschen,  
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer det valda temat att behandlas. En presentation av bakgrund, syfte, 

problemformulering och avgränsning kommer att ges.  

1.1 Bakgrund  

Ledarskap 

Ledare ställs idag inför nya utmaningar genom de förändringar som samhället, organisationen 

och ledarskapet har genomgått. För att kunna hantera förändringarna av situationen och 

omständigheterna har ledarens arbete för organisationens utformning, innovation och 

kompetensutveckling blivit allt mer viktigt. Detta ställer i sin tur krav på att ledaren måste 

kunna definiera sin egen ledarroll och använda sig av en ledarstil som kan skapa engagemang 

och motivation hos medarbetarna. Ledaren måste dessutom kunna få alla medarbetare att 

arbeta mot organisationens gemensamma mål. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

Vilken typ av ledarstil, det vill säga vilka grundläggande drag eller mönster i en ledares 

beteende som är mest lämpliga har dominerat den moderna ledarskapsforskningen (Jacobsen 

& Thorsvik, 2002). Studier som har gjorts inom området har främst varit fokuserade på att 

försöka definiera ledarens och de underordnandes roll, samt att analysera hur ledarbeteendet 

påverkar resultatet (Bryman, 1996). En mycket intressant syn på ledarskapet är relationen 

mellan ledarstrategier och den aktuella situationen (Wolvén, 2000). Grundtanken för detta är 

att ledare måste kunna vara flexibla för att kunna anpassa sig efter de förändrade 

omständigheterna (Wolvén, 2000). Denna modell betonar medarbetarna och hur en ledare 

använder olika ledarstilar utifrån den situation som de befinner sig i (Avery och Ryan, 2001). 

Den Situationsanpassade Ledarskapsmodellen menar att situationen kan påverka sambandet 

mellan ledarstil och effektivitet och modellen bygger på att ledarens beteende har en direkt 

påverkan på hur de anställda utför sitt arbete (Jacobsen och Thorsvik, 2002). Genom att 

ledarskapet är anpassat efter situationen så behöver inte en ledarstil som visat sig vara 

framgångsrik i en situation nödvändigtvis vara framgångsrik i en annan situation (Ekstam, 

2002). 

Om en ledare använder sig av den tidigare beteendeforskningen som finns inom 

ledarskapsområdet bör det inte finnas några svårigheter i att utveckla rätt 

ledarskapsfärdigheter för att kunna uppnå maximal effektivitet. Problemet är att forskningen 

inte berättar hur ledaren på ett tydligt och praktiskt sätt ska tillämpa det i verkligheten. Den 
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Situationsanpassade Ledarskapsmodellen har genom sin praktiska funktion och enkelhet blivit 

en stor framgång inom ledarskapsområdet (Hersey, Blanchard och Johnson, 2000). 

Fred Fiedler var en av de första att utveckla en teori om vad som gör att en viss ledare kan 

vara bättre än andra på att få de underordnade att arbeta effektivt (Jacobsen och Thorsvik, 

2002). Fiedler menade att en kompetent ledare är den person som kan visa upp olika 

egenskaper och handlingsalternativ beroende av vilken situation som han/hon befinner sig i 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Fiedler utvecklade en metod för att kunna bestämma vilka 

grundläggande ledarstilar som en person kan ha. Med hjälp av tidigare studier antog han att 

den viktigaste skillnaden handlar om (Jacobsen & Thorsvik, 2002): 

 Förhållandet mellan ledaren och medarbetaren 

 Uppgiftsstrukturen 

 Positionsmakten 

Det han framhäver i sin hypotes är i vilka fall som en uppgiftsorienterad respektive en 

relationsorienterad ledarstil passar bäst, och hur den specifika situationen påverkar kraven på 

hur ledaren ska få sina medarbetare att arbeta effektivt. Detta var grunden för den 

vidareutvecklingen som Hersey och Blanchard gjorde med sin modell (Jacobsen & Thorsvik, 

2002).  

Kunskapsföretag 

I och med de förändringar som samhället har genomgått så har kunskap kommit att spela en 

allt mer central roll i de flesta verksamheter. Intresset för kompetensutveckling och 

kunskapsföretag behandlas av organisationsforskaren Mats Alvesson (2004) som under 

många år studerat detta område. Kunskapsintresse är förenat med föreställningarna om de nya 

organisationsformerna som bygger på mångfald och flexibilitet. Dessa föreställningar har 

ersatt de tidigare integrerade marknadsliknande organisationerna som satte produktiviteten i 

centrum (Alvesson, 2004). Samhället har enligt Alvesson (2004) genomgått ett 

paradigmskifte från stabilitet till turbulens.  

Utvecklingen av organisationsformer har gjort att kunskapsföretag har blivit ett intressant 

studieobjekt för att försöka förstå den betydelsen som kunskap har inom organisationer och 

kommer att ha för den framtida utvecklingen av organisationer. Ett kunskapsföretag kan enligt 

Wolvén (2000) definieras som en organisation med mycket hög kompetens och ett starkt 

engagemang hos arbetarna och där de professionella medarbetarna utvecklar och fördjupar sig 

inom sitt specialområde (Wolvén, 2000). 
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Vidare definierar Alvesson (2004) vad ett kunskapsföretag är och beskriver det som ett 

företag som producerar varor och tjänster, där värdet ligger i den intellektuella 

”skapandeprocessen” och där humankapitalet utgör själva råvaran. Exempel på sådana företag 

är läkemedelföretag, konsultföretag, advokat- och reklambyråer (Alvesson, 2004). 

Alvesson (2004) behandlar vidare ett antal omständigheter som till skillnad från en vanlig 

tjänsteorganisation är utmärkande för kunskapsorganisationer.  

 
Kunskapsbas  

Kunskapsarbete - Högt kvalificerad personal med intellektuella färdigheter och 
arbetsskultur. 
 

Autonomi och 
kommunikation  

Arbetets komplexa natur - Större bestämmanderätt och kollegiala relationer som 
skiljer sig från de formellt hierarkiska relationerna, och där det krävs en stor 
kommunikationsförmåga.  
   

Organiseringsform Hierarkins betydelse och de traditionella ledningsprinciper som exempelvis 
övervakning och standardisering har fått mindre betydelse för organisationen 
och har istället ersatts av en hög grad av autonomi. 
  

 

Figur 1. Utmärkande för kunskapsföretag  

 

Dessa omständigheter gör även att det ställs andra krav på chefer i ett kunskapsföretag som 

har till uppdrag att styra och leda en högt kvalificerad personal (Alvesson, 2004). Birgitta 

Södergren (2008) betonar komplexiteten i att leda och styra kunskapsintensiva organisationer 

vilket hon skriver om i sin forskningsrapport Kunskapsorienterat ledarskap för innovation 

och förnyelse från Uppsala universitet. Där tar hon upp olika funktioner som en chef inom 

dessa organisationer har, och som innebär ett ansvar att både styra och bevaka samt att se till 

att organisationsmålen blir uppnådda. Vidare har de även ett ansvar för att skapa 

förutsättningar för lärande, kompetensutveckling samt att vara en stödjande ledare för sina 

medarbetare (Södergren, 2008).  

 

Chefskap i kunskapsföretag 

 Det är inte en enkel uppgift att vara chef i ett kunskapsföretag. I många fall har de anställda 

en uppfattning om att de vet och kan bäst. Denna uppfattning kan oftast leda till en spänning 

mellan de anställda och ledningen (Alvesson, 2004). Just denna problematik behandlas av 

organisationsforskaren Mats Alvesson (2004) som menar att den stora utmaningen för 

företagsledningen i ett kunskapsföretag handlar om att ta tillvara på och använda 
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medarbetarnas kunskap. Detta ställer enligt Alvesson (2004) andra krav på chefer i deras sätt 

att leda, styra och fördela arbetet. Chefsfunktioner som att planera, standardisera 

arbetsfördelningen och att sätta upp regler blir inte lika viktiga i ett kunskapsföretag som det 

är i andra företag. Maktstrukturer tonas oftast ner och större utrymme för självständighet och 

flexibilitet ges till dem anställda. Ledarskap inom kunskapsföretag tenderar att på sådant sätt 

enligt Alvesson, (2004) att gå ut på att styra anställdas värderingar, föreställningar, idéer och 

självbild. Detta görs genom: 

Social interaktion – att skapa en social sammanhållning i organisationen genom att skapa 

engagemang för att uppnå de gemensamma målen och skapa en enhetlig identitet.  

Normativ kontroll – att stärka gemensamma värderingar och föreställningar, detta genom att 

utveckla och påverka organisationskulturen för att stärka identiteten.  

Imagestyrning – att arbeta aktivt med att stödja och utveckla en företagsimage och en 

organisationsidentitet. Detta görs genom aktiviteter som stödjer och kommunicerar ut en 

gemensam image. Identitetsfrågor är viktiga frågor, där ledaren behöver definiera vilka 

värden som organisationen står för.  

Stimulera kunskap – att arbeta och förbättra användningen av kunskap. Med hjälp av att 

bygga på existerande kunskaper men också genom att kombinera olika kompetenser inom 

organisationen. 

Stärka motivationsbas – att arbeta långsiktigt med att motivera, behålla, rekrytera och 

utveckla kompetensen. Detta kan göras genom att producera kunskap genom utbildning och 

genom att stärka motivationen hos de anställda.  

Det är viktigt för chefer att kunna utveckla och behålla kvalificerad personal, men den 

centrala uppgiften enligt Alvesson (2004) är ändå att utveckla en enhetlig ledarskapstrategi. 

Alvesson (2004)  menar att det är viktigt att skapa tydliga och genomtänkta strategier för 

Human Resource Management- arbetet i kunskapsintensiva företag.  I och med att 

kunskapsföretag oftast präglas av en stark professionell identitet med mycket kunskap och en 

hög grad av autonomi, så går det inte att endast leda med traditionella kontrollfunktioner och 

organisatoriska strukturer. Ett sätt för chefer och ledningen att arbeta med detta är genom att 

försöka styra värderingar kring hur de anställda ser på sig själva i förhållande till 

arbetssituationen och företaget (Alvesson, 2004).   
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1.2 Problemformulering  

Den påverkan som ledarskap har på arbetsprestation, tillfredställelse och omsättning är väl 

dokumenterad idag. Samtidigt som en ledares val av ledarstil har en stor inverkan på 

organisationer, avdelningar, grupper och arbetsklimat så kan en ledare som vill nå bästa 

resultat inte enbart förlita sig på en specifik ledarstil. Det har inte gjorts någon forskning som 

har undersökt närmare om sambandet mellan situationsanpassat ledarskap och de ovan 

nämnda variablerna (organisation, avdelningar, team, organisation och arbetsklimat). Alla 

dessa variabler men även andra variabler är viktiga att analysera för att förstå modellens 

popularitet. Det som situationsanpassat ledarskap säger är att effektivt ledarskap förstärkts om 

en ledare använder en ledarstil som bäst passar för den anställdes beredskap, förmåga och 

villighet (Chen och Silverthorne, 2005). 

Detta sammantaget gör att det blir intressant att undersöka hur chefer inom 

kunskapsorienterade organisationer styr och om de använder sig av Situationsanpassat 

Ledarskap, samt vilken ledarstil som är mest lämpad i en organisation som är beroende av sitt 

humankapital, och där självstyrande specialister innehar kompetensen. 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) så finns det inte en ”bästa” ledarskapstil för situationen 

utan en ledare måste anpassa sitt beteende till medarbetarnas mognadsnivå. Därför är det 

intressant att studera hur situationsanpassat ledarskap tillämpas i en organisation.  

Då högt kvalificerade individer utför det kunskapsbaserade arbetet inom kunskapsintensiva 

organisationer måste dess chefer ha tillgång till program och verktyg som stödjer dem i deras 

arbete i att motivera och engagera de anställda som innehar den värdefulla expertisen 

(Jacobsen och Thorsvik, 2002). Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) så uppnås detta genom 

att skapa förutsättningar för självautonomi för dessa individer. Det är organisationens ansvar 

att kunna tillföra det stöd som cheferna behöver för att få självständiga medarbetare att arbeta 

gentemot organisationens mål. Samtidigt är det viktigt att chefer har verktyg för att kunna 

utveckla medarbetarnas kompetens och utnyttja det som en tillgång för organisationen. Stödet 

måste utformas och göras tillgängligt för cheferna och det kan göras genom de interna 

chefsprogrammen. Då är det intressant att undersöka hur chefsprogrammen ser ut inom 

kunskapsintensiva organisationer samt vilka verktyg det finns för att implementera 

situationsanpassat ledarkap.  
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1.3 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att beskriva ledarskapet inom tre kunskapsintensiva företag. 

Detta med avseende på hur den situationsanpassade ledarskapsmodellen påverkat 

utformningen av företagens interna chefsprogram. 

1.4 Avgränsning  

Kunskapsintensiva företag är väldigt komplexa organisationer som kräver ett effektivt 

ledarskap vilket ställer höga krav på ledaren (Alvesson, 2004). Vi anser att 

läkemedelsindustrin representerar kunskapsföretag och att det är därför intressant att se hur 

ledarskapet ser ut inom denna bransch. Vi ser läkemedelsföretag som kunskapsintensiva 

företag eftersom en mycket stor del av ett läkemedelsföretags resurser i jämförelse med andra 

branscher går åt till kunskapsintensivt arbete i form av exempelvis forskning och utveckling 

(FoU) (SCB.se, 2012-01-04). 

 Inom området ledarskap finns det stora mängder av litteratur som behandlar olika teorier och 

modeller på hur en bra och effektiv ledare bör vara.  Just modellen situationsanpassat 

ledarskap är en av de mest använda modellerna idag (Avery och Ryan, 2001). Den används 

som grund för många ledarskapsutbildningar och tillämpas även i många organisationer inom 

olika branscher (Avery och Ryan, 2001).  

I Sverige är det idag drygt 80 läkemedelsföretag som tillsammans står för tillverkningen av ca 

80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige (lif.se, 2011-12-01). Vi har i denna uppsats valt att 

avgränsa oss till tre stycken läkemedelsföretag, Roches dotterbolag som har sitt Sverigekontor 

i Stockholm, Q-med som har sitt huvudkontor i Uppsala samt Alfa AB som har sitt 

Sverigekontor i Stockholmsregionen.    

Roche är ett schweiziskt läkemedelsföretag som har två dotterbolag i Sverige, Roche AB 

läkemedel och Roche Diagnostics. Företaget är ett av världens största bioteknikföretag och de 

växer just nu snabbt inom verksamhetsområdena läkemedel och diagnostik. De är verksamma 

i 150 länder med 80 000 anställda varav 218 arbetar i Sverige (roche.se, 2011-12-01). Skälet 

till att vi valde Roche AB läkemedel är att vi i samtal med företaget fick informationen om att 

de använde modellen Situationsanpassat Ledarskap.  

Q-med är ett företag med 400 anställda i Sverige. Q-med är ett medicintekniskt företag som är 

inriktade på medicinska implantat som används i både estetiskt och tekniskt syfte. Majoriteten 

av deras produkter är baserade på patenterad teknologi. De lägger stora resurser på att 
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utveckla, tillverka och marknadsföra sina produkter vilket gör att de lägger stort fokus på att 

kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar och utbildningar inom organisationen (q-

med.se, 2011-12-05). Vi valde Q-med för att de arbetar med situationsanpassat ledarskap och 

utbildar alla sina chefer inom denna ledarskapsmodell 

Det tredje företaget har önskat att vara anonyma och kommer därför i denna studie att kallas 

för Alfa AB. Det är ett globalt läkemedelsföretag som arbetar med att utveckla specialiserade 

behandlingsmetoder och läkemedel för svåra och livshotande sjukdomar. De är verksamma i 

över 60 länder med ca 50 000 anställda, varav ca 120 arbetar i Sverige (Företagets officiella 

hemsida, 2011-12-05). Vi valde Alfa AB för att en av författarna har tidigare arbetat på 

företaget och hade tillgång till information om att företaget genomgått en 

ledarskapsutbildning inom situationsanpassat ledarskap.   
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2. Teorier 

I detta avsnitt redogörs för grundmodellen av Situationsanpassat Ledarskap. Vidare 

presenteras hur medarbetarens mognad styr beteendet hos ledaren. Slutligen förklaras teorier 

om hur kunskapsföretag bör organiseras och ledas.  

2.1 Hersey och Blanchards grundmodell 

Paul Hersey och Ken Blanchard utvecklade sin modell utifrån idén om att ledarskapet bör 

anpassas efter situationen och omständigheterna. De tar avstånd från att det skulle finnas en 

optimal ledarstil för situationen och anser att det är viktigast att ledaren strategiskt anpassar 

sig efter medarbetarens mognad (Wolvén, 2000). 

Utgångspunkten för deras modell är att det finns stora skillnader i hur de underordnande är 

beredda att lösa arbetsuppgifterna. Det är här som medarbetarnas mognadsgrad blir intressant. 

En medarbetares mognad består enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) av två komponenter: 

kompetens och vilja. Genom att kombinera dessa får Hersey och Blanchard fyra olika nivåer 

på anställdas mognad (Jacobsen och Thorsvik, 2002). 

 Den anställde är inte kompetent och inte villig att lösa uppgifterna 

 Den anställde är kompetent men inte villig att lösa uppgifterna 

 Den anställde är inte kompetent men villig att lösa uppgifterna 

 Den anställde är kompetent och villig att lösa uppgifterna. 

Hersey och Blanchards modell innehåller två ledarskapsdimensioner, en som är relaterad till 

uppgiften och en till individen. Detta benämner de som uppgifts – och relationsorienterat 

beteende. Den förstnämnda, uppgiftsorienterat beteende, innebär att ledaren ägnar sin tid åt att 

klargöra vilka plikter och ansvar som individen respektive gruppen har. Den senare, 

relationsorienterade syftar till den utsträckning i vilken ledaren ägnar sig åt att lyssna, 

uppmuntra, klargöra, möjliggöra samt att erbjuda emotionellt stöd till medarbetarna. (Lee G, 

Bolman, 2003). 

Hersey och Blanchards gör sin egen klassificering som skiljer den styrande och stödjande 

ledarstilen åt (Jacobsen och Thorsvik, 2002). Genom att kombinera olika typer av dessa så får 

de fyra olika ledarstilar:  

 Delegerande ledarstil – låg vägledande och lågt stödjande ledarskap 

 Deltagande ledarstil – lågt vägledande och högt stödjande ledarskap  
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 Coachande ledarstil – högt vägledande och högt stödjande ledarskap  

 Styrande ledarstil – högt vägledande och låg stödjande ledarskap  

 

Figur 2. Enligt Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskapsmodell  

Modellen i figur 2 visar hur en ledares val av ledarstil bör förändras när motsvarande 

förändringar sker hos medarbetarens vad gäller vilja och kompetens (Avery och Ryan, 2001). 

Den individuella utvecklingsnivån hos medarbetarna kategoriseras som D1- D4 vilket 

beskrivs och illustreras nedan i figur 3. Där förklarar modellen hur medarbetaren utvecklas 

från att ha en låg kompetens och ett lågt engagemang till att ha en hög kompetens och ett högt 

engagemang. Den första utvecklingsnivån D1 syftar till en entusiastisk nybörjare med låg 

kompetens men med stort engagemang. D2 syftar till en medarbetare som är desillusionerad, 

det vill säga har hög kompetens men litet engagemang. D3 syftar till en kapabel men försiktig 

deltagare, med måttlig alternativt hög kompetens med ett varierande engagemang. D4 

beskriver en självständig utförare med både en hög kompetens och ett stort engagemang. 
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Figur 3 Enligt Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskapsmodell   

Det centrala i situationsanpassat ledarskap är att modellen är baserad på samspelet mellan 

uppgiftsorienterat beteende (det vill säga graden av vägledning och direktiv som ledaren ger) 

och relationsorienterat beteende (det vill säga graden av socioemotionellt stöd som en ledare 

tillför). Samspelet beror även på mognadsgraden som den anställde uppvisar inför att utföra 

en specifik uppgift, funktion eller mål. (Hersey et al, 2000) 

Det finns inget bästa sätt att påverka människor enligt den situationsanpassade 

ledarskapsmodellen. Istället beror valet av ledarstil på den nivå av beredskap (från engelskas 

readiness) som en medarbetare har inför sin arbetsuppgift, och denna nivå är en viktig 

situationsfaktor i modellen. (Hersey et al, 2000) 

2.2 Situationsanpassat ledarskap II 

Kenneth Blanchard vidareutvecklade sedan det Situationsanpassade Ledarskap till vad som 

kom att resultera i situationsanpassat ledarskap II. Skillnaden mot situationsanpassat 

ledarskap I var att fokus nu även flyttades till medarbetaren (blanchard.se, 2011-11-18.). 

situationsanpassat ledarskap visade sig vara väldigt lämpat som vägledning för att införa 

självbestämmande (eng. empowerment) som är en form av partnerskap mellan chefen och 

medarbetaren. Syftet med den vidareutvecklade modellen är att belysa att alla parter inom ett 

samarbete måste ha tillgång till samma analysinstrument för att samarbetet ska bli så effektivt 

som möjligt (Blanchard, Carlos och Randolph, 1999).  

Situationsanpassat ledarskap är inte något som utövas mot andra utan det är något som utövas 

tillsammans menar författarna. Det var denna insikt som resulterade i utvecklingen av 

situationsanpassat ledarskap II med fokus på individen. Denna modell fokuserar främst på den 

enskilda medarbetaren och hjälper individer att själva bestämma vilken typ av ledning stöd 
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och instruktion som det finns behov av för att utföra sina arbetsuppgifter och uppnå sina mål. 

Kärnan här är att se vilken ledarstil som olika individer behöver, och genom att både ledaren 

och medarbetaren har kunskap om situationsanpassat ledarskap II så kan de komma överrens 

om vilket ledarskap som ledaren ska använda vid utvecklingsprocessens (se figur 3) olika 

mognadsstadier (Blanchard et al, 1999). 

2.3 Kritik mot situationsanpassat ledarskap   

Hersey och Blanchards modell om situationsanpassat ledarskap anses idag vara en av de mest 

populära ledarskapsmodellerna (Avery och Ryan 2001). Denna modell ligger till grund för 

många ledarskapsprogram, dock visar en litteraturgranskning att det endast finns ett fåtal 

studier som utvärderar modellen (Papworth, Milne och Boa 2009).  

En annan granskning som gjorts av ledarskapsforskaren Grey Yukl (2010) visar att resultatet 

av de studier som genomförts om modellen har resulterat i ett varierande stöd till modellen 

situationsanpassat ledarskap.  

Bland den kritik som har förts fram av forskningen, skriver Lars Svedberg (2007) att i 

grundmodellen läggs för mycket fokus på ledarens handlingar. Enligt modellen beror ett 

dåligt arbetsresultat och låg motivation på att ledaren inte har tillämpat rätt ledarstil. Ledarens 

handlingar sätts därför i fokus, vilket i sin tur tonar ner betydelsen av andra faktorer som kan 

ha stor betydelse för situationen (Svedberg, 2007). 

Förutom detta så kritiseras modellen även för sina begreppsmässiga svagheter av Yukl (2010), 

vilket han menar är en del av förklaringen till det varierande stödet som finns. En orsak till 

detta är den otydliga förklaringen till sambandet om hur en ledares beteende påverkar en 

medarbetares prestation. Dessutom är det väldigt svårt att definiera de anställdas 

mognadsgrad eftersom det kan påverkas av en mängd faktorer som exempelvis motivation, 

färdigheter, självförtroende och arbetsuppgiftens komplexitet (Yukl, 2010). 

Trots det varierande stödet så är modellen ändå användbar som verktyg, både inom 

ledarskapsforskningen och för en ledare i det praktiska arbetet (Yukl, 2010). Modellen har 

uppmärksammats för dess grundsats som förespråkar flexibilitet och ett anpassbart 

ledarbeteende. Vikten av att behandla anställda som individer och anpassa beteendet efter 

situationen är viktiga faktorer som har bidragit till att modellen har blivit så populär. Istället 

för att se till de anställdas bristande färdigheter och motivation, så uppmuntrar modellen 

ledare till att bli mer medvetna om möjligheterna att bygga upp de anställdas självförtroende 

och färdigheter (Yukl, 2010). 
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2.4 Kommunikation  

Den interna kommunikationen anses vara en viktig del och därför är det viktigt att en 

organisation kan hantera denna på ett effektivt sätt. I en föränderlig omvärld krävs det en 

tydlig kommunikation, detta främst för att kunna motivera organisationen att utveckla 

kompetensen som är en nyckelfaktor för en kunskapsintensiv organisation. Det finns olika 

teorier för hur man ska kunna motivera individer att arbeta mot organisationens mål och en av 

dessa är den så kallade förväntansteorin som förutsätter att det formuleras tydliga mål som 

kommuniceras ut till de anställda. (Jacobsen och Thorsvik, 2002) 

Ledaren har en nyckelfunktion i kommunikationsprocessen, och en av de främsta uppgifterna 

som en ledare har är att skapa de förutsättningarna som krävs för nå ett önskat resultat. Detta 

ansvar innebär att ledaren ska formulera tydliga mål, skapa kunskap och förståelse för dessa 

mål och tillsammans med medarbetarna omsätta dessa i praktiken (Ekstam, 2002). 
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras den undersökningsmetod som använts, detta för att visa hur vi har 

gått tillväga för att kunna uppnå vårt syfte och svara på vår problemformulering. Sedan 

kommer metodvalen att motiveras tillsammans med urvalet av respondenter och företag, och 

sist följer ett avsnitt med källkritik. 

3.1 Fallstudier  

En fallstudie är en datainsamlingsmetod eller forskningsstrategi som innebär en detaljerad 

undersökning. Vidare fokuserar fallstudier på en eller flera specifika fenomen, där syftet är att 

göra djupgående beskrivningar av händelser, erfarenheter och/eller processer som 

förekommer i specifika fall (Denscombe, 2009). Vi kommer i denna uppsats att göra en 

fallstudie på tre olika företag för att göra en kartläggning om hur kunskapsintensiva företag 

tillämpar Situationsanpassat Ledarskap. Med hjälp av att undersöka flera företag (fall) så 

hoppas vi få en förståelse och en inblick i hur situationsanpassat ledarskap används i konkreta 

fall.   

Att undersöka ett fall kallas fallstudie men enligt Johannessen & Tufte (2003) så behöver det 

inte röra sig om ett isolerat fenomen utan det kan även vara i den kontext som det ingår i. Om 

en fallstudie består av flera fall så är ofta syftet med det att få fram det säregna med fallet och 

jämföra med de andra fallen (Johannessen & Tufte, 2003).  

Det utmärkande med att göra fallstudier är att forskaren endast fokuserar på några få enheter i 

populationen vilket kan möjligöra en djupare analys. Dessutom ger en fallstudie oss 

möjligheten att förstå hur man hanterar modellen i verkliga situationer som ofta är mer 

komplexa än de situationer som beskrivs i teorin. Denscombe (2009) menar även att det 

genom en fallstudie kan framkomna fakta som vid en mer omfattande forskningsstrategi inte 

skulle ha upptäckts (Denscombe, 2009). 

Samtidigt som det finns fördelar med att göra fallstudier så finns det även nackdelar med 

fallstudier. Problemet med endast studera ett fåtal enheter är att det blir svårare att 

generalisera i jamförelse med om vi hade gjort en studie av fler enheter  (Johannessen & 

Tufte, 2003). 
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3.2 Datainsamlingen  

Det finns många sätt att samla in data. I denna uppsats har vi använt oss av såväl primära som 

sekundära datakällor. Skillnaden mellan primär och sekundär data är vem som har samlat in 

informationen. Primärdata är de data som undersökaren själv samlat in medan sekundärdata är 

insamlad av andra än författaren själv (Christensen, 2001). Våra primära data är i form av 

intervjuer och våra sekundära data är publicerade källor som exempelvis litteratur, 

vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter.  

3.2.1 Sekundära källor  

De föreberedelser som har gjorts inför primärdatainsamlingen har syftat till att skapa 

förståelse och kunskap inom ämnet ledarskap. De sekundärdata som vi har använt oss av har 

främst kommit ifrån litteratur, artiklar och internet och samt med hjälp av olika databaser och 

med sökmotorer (exempelvis www.libris.kb.se). Vi har även sökt på tidigare uppsatser och 

avhandlingar inom vårt ämnesområde. I vår presentation av de undersökta företagen har vi 

använt oss av varje företags respektive hemsida samt av den information som vi fått från våra 

intervjuer. I den teoretiska referensramen har vi presenterat de ledarskaps och 

organisationsteorier och modeller som vi ansett vara relevanta för denna uppsats.  

Just inom området ledarskap finns det en mängd litteratur som behandlar modellen 

Situationsanpassat Ledarskap. För att ge en bra bild av modellen och kunskapsföretag har 

datainsamlingen präglats av en strävan att göra ett urval som belyser modellen 

situationsanpassat ledarskap ur olika synvinklar. Vi har bland annat behandlat 

ursprungslitteraturen till modellen som skrivits av Paul Hersey och Ken Blanchard.  

Vi har även sökt efter vetenskapliga artiklar och litteratur som behandlar området. Sökningen 

av detta har skett genom Södertörns Högskolebibliotek och Stockholms Universitets 

biblioteksarkiv och databaser. De databassökningar och arkiv som använts har bland annat 

varit från Business Source Premier, Google Scholar och Emerald med sökord som 

”situationsanpassat ledarskap ”,” situational leadership”, ”leadership farmacutical”, 

”kunskapsföretag”. 

3.2.2  Primära källor  

Den primära datainsamlingen består av intervjuer med HR- ansvariga och mellanchefer inom 

de olika funktionerna i företagen Roche AB, Q-med och i det tredje läkemedelsföretaget som 

vill förbli anonyma och får därför namnet Alfa AB. Enligt Denscombe (2009) kan intervjuer 

delas in i tre olika kategorier; strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. Vid 
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semistrukturerade intervjuer som vi har använt oss av har vi som intervjuare en lista med 

ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är på så sätt inställd att 

vara flexibel och tillåter därför respondenterna att tala mer detaljerat om de ämnen och teman 

som berörs. Svaren blir på så sätt mer öppna jämfört med en strukturerad intervju och vikten 

läggs på respondenten som fritt utvecklar sina synpunkter och åsikter om ämnet. 

Syftet med att använda denna intervjumetod är att uppmuntra våra respondenter att komma 

med djupgående information och kunskap om hur ledarskapet ser och hur det interna 

chefsprogrammet ser ut. Samt hur deras organisation tillämpar situationsanpassat ledarskap 

och hur denna modell tolkas. Intervjuunderlaget har därför varit omfattande och kopplats till 

problemformuleringen och teoriavsnittet. Intervjuunderlaget har under intervjun fungerat både 

som en stödlista med frågor men också som en checklista över temaområden, se bilaga 1. 

Utrymme för underfrågor lämnades med intention att täcka och fördjupa oss ännu mer i ämnet 

vilket vi har även har gjort under alla intervjutillfällen.  

De frågor och teman som har berörts under intervjuerna har varit lika för alla respondenter. 

Detta i syfte att sedan kunna jämföra svaren med varandra. Avsikten med intervjuerna med 

HR- ansvariga från respektive företag har främst varit för att ta del av varje företags 

chefsprogram som utarbetas av HR- avdelningen men också för att se vilket stöd det ges för 

chefer samt om och hur de har implementerat situationsanpassat ledarskap i organisationen.  

Avsikten med intervjuerna med mellancheferna har främst varit att undersöka hur de praktiskt 

anpassar chefsprogrammet efter de olika funktionerna i företaget samt även hur de värderar 

och upplever nyttan av chefsprogrammen. Intervjuunderlaget har av detta skäl skiljt sig en 

aning från de teman och frågor som har ställs till de HR- ansvariga och de frågor som har 

ställs till mellancheferna. Detta framställs i figur 3.2. 
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Figur 4.  Hur vi gått tillväga under intervjuerna. 

3.3 Urval 

Valet av företag gjordes genom att vi först valde ut 15 läkemedelsföretag som har sitt kontor i 

Uppsala- och Stockholmsregionen. Därefter kontaktades HR- ansvarige i varje företag via e-

post och telefon. I kontakten med den HR- ansvarige gav vi en kort beskrivning av syftet med 

uppsatsen. Samtidigt gav vi även förslag på vilka roller och avdelningar på företaget som vi 

ansåg skulle vara relevanta att finna personer inom. De respondenter som vi var intresserade 

av var främst den HR- ansvarige alternativt andra anställda med insyn i företagets 

chefsprogram och personalprogram samt mellanchefer. Utifrån denna valdes Roche AB, Q-

med och Alfa AB på grund av dessa hade möjlighet och ta emot oss men också för vi genom 

kontakt med dessa företag fick informationen om att de arbetar med Situationsanpassat 

Ledarskap. Vi fick även veta att två av företagen Alfa AB och Q-med utbildar alla sina chefer 

inom denna ledarskapsmodell och att Roche använder den. Alfa AB valdes även ut för att en 

av författarna tidigare arbetat på företaget och hade tillgång till information om företaget.  

Intervjuerna med respondenterna från Roche AB ägde rum den 28 november och den 1 

december 2011. Där intervjuades totalt tre respondenter, HR- ansvarige samt två mellanchefer 

för två olika affärsområden som ansvarar och koordinerar försäljningen och 

marknadsföringen av produkterna i företaget. Båda cheferna leder mindre grupper bestående 

av 7-8 medarbetare. Förslag till vilka mellanchefer som ansågs lämpliga för studien gavs av 

den HR- ansvarig som själv hade kontaktat och bokat in intervjuerna med två mellanchefer. 

Intervjuerna ägde rum på Roche AB huvudkontor. 

Hur uppfattar chefer nyttan och användbarheten 
av  de ledarskapsutbildningar som företaget 

erbjudit? 

Tillämpas siturationsanpassat ledarskap?  

Kan modellen förbättras och utvecklas? Vad ser 
de som utmaningar i framtiden? 

 

Mellanchefer  

Se hur de pratiskt anpassar programmet efter de olika funktionerna i förtaget   

HR-ansvarig  

Ta reda på hur det interna chefsprogramet är utformat  och om Situationsanpassat ledarskap har 
implementerats, hur man har gjort det och varför? 
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Intervjuerna med respondenterna från Q-med ägde rum 12 december och den 14 december 

2011. Där intervjuades toatalt tre respondenter, HR- ansvarige samt två mellanchefer. Den ena 

chefen arbetar inom produktutveckling och är chef för en grupp med fem medarbetare. Den 

andra chefen arbetar inom kvalitetsfunktionen för produktutvecklingen och är chef över en 

grupp med åtta personer. Förslag till vilka mellanchefer som kunde intervjuas gavs av den 

HR- ansvarige vilka vi sedan kontaktade och bokade in intervjuer med. Alla intervjuer ägde 

rum på huvudkontoret i Uppsala.  

Intervjuerna med respondenterna från Alfa AB ägde rum den 14 december och den 16 

december 2011. Där intervjuades tre respondenter, HR- ansvarige och två mellanchefer. Den 

ena chefen arbetar inom kvalitetsutveckling och leder en grupp med sju medarbetare. Den 

andra chefen arbetar som kvalitetschef och leder en grupp bestående av sex medarbetare. 

Förslag till vilka mellanchefer som kunde intervjuas gavs av den HR- ansvarige, och sedan 

kontaktade vi dessa och bokade tid för intervjuer. Alla intervjuer ägde rum på företagets 

Sverigekontor. 

I studien har vi valt oss att endast studera ledarnas och den HR- ansvariges perspektiv. 

Medarbetarnas perspektiv kommer vi inte ta hänsyn till i denna studie. Genom att vi enbart 

intervjuar personer i ledningspositioner så får vi en begränsad bild om hur situationsanpassat 

ledarskap fungerar inom hela organisationen. 

Tabell 1. Intervjurespondenterna  

Företag  Position  Längd på intervjun  

Roche AB HR- ansvarig  Ca 40 minuter  

Roche AB Mellanchef 1 Ca 40 minuter  

Roche AB Mellanchef 2 Ca 50 minuter  

Q-med  HR- ansvarig Ca 40 minuter 

Q-med  Mellanchef 1  Ca 55 minuter 

Q-med  Mellanchef 2 Ca 40 minuter 

Alfa AB HR- ansvarig   Ca 50 minuter 

Alfa AB Mellanchef 1 Ca 45 minuter 

Alfa AB Mellanchef 2 Ca 40 minuter 

 

3. 4 Källkritik 

Vad gäller våra sekundärkällor så har vi strävat efter att använda oss av redan etablerade 

modeller och teorier inom området ledarskap och organisation. Inom området finns det en 

mängd litteratur som tar upp situationsanpassat ledarskap och det vi har försökt att göra är att 
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ta fram litteratur som beskriver modellens utveckling från Fiedlers idéer, till Hersey och 

Blanchards situationsanpassade ledarskapsmodell och fram till Blanchards vidareutveckling 

av situationsanpassat ledarskap II. 

De artiklar som vi har hänvisat till har vi försökt att utvärdera och granska genom att ta reda 

på vem som har skrivit artikeln, vem som har genomfört undersökningen och vad syftet med 

publiceringen har varit. Vi har gjort detta genom att titta på om de har varit relevanta för vår 

studie och ställt oss kritiska till innehållet. Vi har förutom detta även haft avsikten att välja ut 

artiklar som varit så aktuella som möjligt. Annat material som vi har sökt i form av 

sekundärkällor har vi också använt utifrån dess relevans och gått igenom innehållet och 

granskat detta.  

Vad gäller primärkällor måste den så kallade intervjuareffekten tas i beaktande enligt 

Denscombe (2009).  Intervjuareffekten uppmärksammar eventuella snedvridningar av svaren.  

För att undvika detta har vi försökt avstå från att ställa ledande frågor till våra respondenter 

och i och med att vi båda varit närvarande vid alla intervjutillfällena och där en av oss har 

antecknat och spelat in intervjun samtidigt som den andra har ställt frågor och lyssnat, så tror 

vi att vi har reducerat sannolikheten för att vi skulle ha missuppfattat respondentens svar och 

signaler. 

Det finns alltid en risk för att respondenterna glömt bort uppgifter eller missuppfattat 

frågorna, och detta kan vara problematiskt för oss att kontrollera. Genom att vi skickat alla 

våra intervjuutskrifter till respondenterna har de haft möjlighet att kontrollera fakta och 

korrigera det som inte överensstämt eller det som de har missuppfattat. 
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4. Empiri  

I detta avsnitt behandlas resultatet från intervjuerna. Intervjuerna beskrivs företagsvis med 

den HR- ansvarige först och sedan två mellancheferna på respektive företag. All empiri 

kommer ifrån respektive respondent och alla åsikter som beskrivs nedan är respondenternas 

egna. 

4.1 Resultat från intervjuerna med Roche AB  

HR – ansvarig 

Vår första respondent arbetar som HR – ansvarige på företaget Roche AB läkemedel och har 

arbetet där sedan sex år tillbaka. Respondenten har tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom 

läkemedelsbranschen. På frågan om vilken ledarskapsfilosofi som företaget använder sig av 

beskrev den HR- ansvarige att företaget har utvecklat en egen ledarskapsfilosofi bestående av 

fyra ledord som ligger till grund för företagets interna chefsprogram. Dessa menar den HR - 

ansvarige bygger på att en chef ska: 

1. Lära känna sig själv, som är en grund i ledarskapet. En chef kan inte leda om individen 

inte känner sig själv, detta görs med hjälp av personlighetsbedömningar/ 

personlighetsanalyser.  

2. Förstå andra, sätta sig in i hur andra personer fungerar, reagerar, agerar och känner. 

Detta syftar till att skapa en förståelse. 

3. Förändringsarbetet, att ständigt arbeta med förändring. Hur företaget får anställda att 

förändra sig och hur chefer ska driva genom denna förändring.  

4. Utveckla din personal, vilket innebär att en chef ständigt måste arbeta med att utveckla 

medarbetarnas individuella kompetenser etc.  

Utifrån dessa ledord så har företaget utvecklat fyra utbildningsmoduler som alla chefer måste 

genomgå. Dessutom har företaget adderat till en ytterligare modul som den HR - ansvarige 

menar kommer igen i alla moduler och detta är förmågan att kunna kommunicera och 

inspirera vilket utgör kärnan i ett framgångsrikt chefskap.  

När det gäller ledarskaputbildningar utöver de interna som erbjuds så har cheferna en 

möjlighet att själva bestämma vilka resurser som de vill lägga på eventuella ytterligare 

externa ledarskapsutbildningar.  
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Något som företaget också försöker uppmuntrar sina chefer till att eftersträva är att se till att 

de förstår att det är viktigt att utveckla sina medarbetare och visa engagemang för den 

enskilda individen.  

Företaget tillämpar situationsanpassat ledarskap men inte i dess ursprungliga utformning utan 

de har influerats av modellens idéer och använder dem på ett eget sätt. De har inte haft interna 

utbildningar inom det men modellen används ändå som en del av ledarskapet inom vissa 

avdelningar. Den HR- ansvarige anser att det är en enkel modell att använda och att den 

praktiska tillämpningen är viktigare än den teorietiska delen. Vidare menar respondenten att 

det är en bra grundmodell som cheferna kan använda sig av när de ska bedöma vilka behov de 

olika individerna har och utifrån det anpassa sin ledarskapsstil. Modellen bygger enlig HR- 

ansvarige på ”sunt förnuft och logiskt tänkande” vilket alla bör vara medvetna om i sitt 

ledarskap.   

Den framtida utmaningen för organisationen är att skapa en gemensam och enhetlig 

ledarskapsfilosofi som når ut till hela organisationen och att alla chefer arbetar mer efter 

denna och inte sina egna ledarskapsfilosofier. 

Mellanchef 1 och 2 

Både chef 1 och 2 är utbildade ekonomer och har genomgått en medicinsk utbildning som 

krävs för att få arbeta inom läkemedelsbranschen och sedan tidigare har de även erfarenheter 

som produktchefer inom branschen. 

Vid intervjuerna med cheferna framkommer det att både är nöjda med de interna 

ledarskapsutbildningarna i sin helhet men att de gärna hade sett en uppföljning av innehållet 

och hur det praktiskt ska tillämpas i det vardagliga arbetet. Kommunikation och feedback är 

några delar som de gärna hade fått mer kunskap om inom ramen för det interna 

chefsprogrammet. Chef 2 anser även att det skulle vara bra om företaget kunde erbjuda en 

mer individuell chefsutbildning där chefen själv får möjlighet att se och arbeta utifrån sig 

själv, för chefer är olika som individer och känner sig mer bekväma i vissa stilar än i andra 

och detta påverkar i sin tur vilken typ av ledare de är. 

När det gäller användningen av situationsanpassat ledarskap så skiljde det sig mycket mellan 

hur respondenterna tillämpade den. Chef 1 använder modellen väldigt mycket i sitt ledarskap 

och är väldigt öppen inför sitt team om att de arbetar enligt modellen. Det är ett väldigt bra 

verktyg att använda sig av i situationer när nya medarbetare kommer in i teamet menar chef 1. 
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Respondenten tycker att med hjälp av modellens resonemang så är det lättare att ta tillvara på 

den nya individen och menar att de nya medarbetarna ofta har ett stort engagemang men att 

kompetensnivån är lägre. Detta gör det viktigt att chef ger tydliga instruktioner och guidning 

om hur saker fungerar inom organisationen. Med tiden kommer individen att utvecklas och bli 

mer självständig och då kan chef 1 övergå till en mer stödjande/ delegerande ledarstil. Det 

svåra med denna modell är att bedöma situationerna som varierar och individen kan vara olika 

motiverade och mogna inför olika typer av arbetsuppgifter.   

Chef 2 tycker att det situationsanpassade ledarskapet är en intressant filosofi som är väldigt 

användbar, men berättar att detta är inget som används uttalat i teamet utan det finns med i 

bakgrunden när man arbetar. Respondenten anser att det viktigaste som modellen har att 

erbjuda är tanken om att man ska utgå från individen. För det är lätt att som chef att bara utgå 

från sig själv, särskilt när en pressad och stressad situation uppstår. Chef 2 menar att det är lätt 

att i stressade situationer gå tillbaka till sina gamla mönster för att hantera situationen och att 

det då finns en risk för att medarbetarna glöms bort. Om medarbetarna ska kunna leverera och 

utvecklas så mycket som möjligt på egen hand måste man som chef utgå från den enskilda 

individen och anpassa sig efter dennes behov. Det är detta som gör situationsanpassat 

ledarskap så intressant och användbart som ledarskapsfilosofi. Respondenten lägger en stor 

betoning vid att utgå från på vilken mognadsnivå som den enskilde individen befinner sig. 

Genom att alla individer har olika kompetenser och erfarenheter bakom sig så varierar det hur 

de hanterar och klarar av olika arbetsuppgifter och ansvarsområden. 

Grundmodellen har vidareutvecklats och detta tycker chef 2 är intressant, för den nya 

modellen är mer tydlig vilket chef 2 tycker är positivt och menar att den utvecklade modellen 

är mer praktiskt användbar jämfört med den ursprungliga modellen. Respondenten menar att 

användningen av den nya modellen troligen skulle kunna underlätta kommunikationen i 

teamet då dem tydligare kan sätta upp mål tillsammans. Genom att sätta ord på det som görs 

kan sättet att utföra arbetsuppgifterna förtydligas och även hur processerna ska gå till menar 

chef 2.  

Det är viktigt för ett företag att kunna behållas sin kärnkompetens och för detta måste 

företaget tillsammans med cheferna skapa rätt förutsättningar för att lyckats säger chef 2. 

Detta har mycket att göra med hur väl de lyckas motivera de anställda. Chef 1 menar att om 

en chef blir för styrande så kan det hämma motivationen hos medarbetaren att utvecklas i sin 

yrkesroll. Genom att branschen är så kompetensberoende så kan de anställda inte ersättas utan 
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utmaningen är att ständigt kunna motivera de befintliga att stanna kvar i organisationen menar 

respondenterna.  

Att motivera medarbetarna är en ständig utmaning menar chef 2. Ett exempel som chef 2 ger 

är när en man ställs inför en svår utmaning, då kommer vissa personer motiveras av det och 

reagera positivt samtidigt som andra tycker att det känns och därmed tappar sin motivation. 

Genom att läkemedelsbranschen är kunskapsintensiv så kännetecknas det av individer som 

ofta har höga ambitioner och i frågan om vilka karriärmöjligheter som företaget kan erbjuda 

dem så anser båda cheferna att det är en stor utmaning att kunna tillmötesgå sina medarbetares 

önskningar. Det finns olika karriärvägar att gå inom organisation om medarbetarna vill, vilket 

ofta innebär ett större eget ansvar. Båda cheferna säger att det kan se olika ut beroende på 

individens egna ambitioner och att det inte är en självklarhet att alla vill göra karriär på 

samma sätt.   

4.2 Resultat från intervjuerna med Q-med  

HR – ansvarig 

Vår fjärde respondent arbetar som HR – ansvarig på företaget Q-med och har arbetat där 

sedan tio år tillbaka. På frågan om vilken ledarskapsfilosofi som företaget använder sig av 

beskrev den HR- ansvarige att företaget har utvecklat en ledarskapsfilosofi bestående av tre 

ledord som företaget ständigt arbetar med att utveckla. Det görs bland annat genom företagets 

interna chefsprogram som respondenten anser vara av hög kvalitet.  

  Dessa tre ledord menar den HR - ansvarige bygger på att en chef ska:  

1. Vilja ha och ta stort ansvar. 

2. Vara en god kommunikatör  

3. Coacha istället för att styra.  

Företaget lägger enligt den HR- ansvarige mycket tid och vikt på att arbeta med varje individs 

förutsättningar och kompetens. Detta görs främst genom personlighetsanalyser, både enkla 

och omfattande. Detta görs i grupper för att lära sig hur alla inom gruppen fungerar. En annan 

viktig del är företagets chefsnätverk som den HR- ansvarige menar vara väldigt uppskattat 

bland cheferna.  

Vidare har företagets alla chefer genomgått ledarskapsutbildningar inom exempelvis klassiskt 

ledarskap, situationsanpassat ledarskap och gruppdynamik. Förutom detta finns det även 
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möjlighet för cheferna att själva bestämma om de vill lägga resurser på andra 

ledarskapsutbildningar än dem företaget har att erbjuda. Dock menar den HR- ansvarige att de 

flesta i företaget är väldigt nöjda med den interna ledarskapsutbildning som dem fått på Q-

med och upplever därför inget större behov av andra alternativa utbildningar.  

Q-meds interna chefsprogram omfattar situationsanpassat ledarskap och cheferna arbetar med 

detta men exakt hur mycket är svårt att säga enligt respondenten. De arbetar mycket med 

rollspel, praktiska fall, grupparbeten och feedback där modellen kommer in.  

Den HR- ansvarige tycker att modellen ger en bra grund för chefer även fast de flesta ser dess 

principer som självklara. Dock förutsätter modellen att chefer på ett praktiskt sätt kan använda 

den när de ska identifiera på vilken mognadsnivå som varje medarbetare befinner sig. Detta 

menar den HR- ansvarige inte alltid är så enkelt och ser det som den största utmaningen med 

modellen.  

Företaget har i framtiden även tankar på att arbeta med situationsanpassat ledarskap II, det vill 

säga att arbeta mot medarbetaren. Den HR- ansvarige menar att det finns ett behov bland de 

anställda att själva få möjlighet att definiera vilken kompetensnivå och ledarstil som passar 

dem bäst 

I frågan om vilka utmaningarna som finns för Q-med berättar den HR- ansvarige att det är att 

kunna skapa motiverande och utmanande arbetsuppgifter för de anställda. Det är också en 

utmaning att få chefer som tidigare varit speciellister att se sig själva som chefer och att inte 

fastna i medarbetarrollen. 

Mellanchef 1 och 2 

Chef 1 är utbildad ingenjör inom kemiteknik. Respondenten har arbetat på Q-med sedan 2004 

och har där ansvar för produktutveckling och forskning. Chef 2 är utbildad ekonom och har 

även genomgått en medicinsk utbildning. Sedan 2006 har chef 2 arbetat med kvalitet, 

tillverkning och produktutveckling på företaget.  

Vid intervjuerna med cheferna framkommer det att både är nöjda med de interna 

ledarskapsutbildningarna i sin helhet men de både cheferna anser att det saknas tillfällen där 

chefer kan diskutera ledarskapsfrågor och få ett utbyte av varandras erfarenheter. De tycker 

även att det vore en bra möjlighet om företaget skulle inför ett mentorprogram som cheferna 

kan ta stöd av i sin chefsroll, särskilt när de är nya i sin roll.  Chef 2 utrycker att ett 
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mentorsprogram skulle ha hjälpt och underlättat i rollen som chef och även givit en möjlighet 

att reflektera över den nya positionen. 

När det gäller användningen av situationsanpassat ledarskap så skiljer det sig i hur 

respondenterna tillämpar och använder modellen. Chef 1 anser att situationsanpassat 

ledarskap är ett bra ”instrument att ha i medvetandet” i sin roll som chef. Modellen som en 

del i ett utbildningsprogram tycker respondenten bidrar till ” att förstå och formalisera 

ledarskapet och på ett enkelt sätt få ner vad det innebär på ett papper”. Just vid sådana 

tillfällen upplever chef 1 att situationsanpassat ledarskap känns lämpligt. Det är nästan en 

självklarhet att man som chef i början ska vara lite mer styrande mot nyanställda menar chef 

1.   

Chef 2 använder modellen dagligen i sitt arbete och har i sin användning lagt till en annan 

dimension, där betoning ligger på individen. Där ligger fokus på hur chefen kommunicerar 

och leder den enskilda individen utifrån individens olika målsättningar. Varje situation är unik 

och ledarskapet måste enligt respondenten anpassas efter individen. Detta kan ses som en 

utmaning i sig enligt chef 2 som hela tiden strävar efter att anpassa ledarskapet efter 

situationen och individen. Det är inte alltid enkelt att göra och detta, och det gäller även om 

du som chef har stor erfarenhet menar chef 2.  

Det är viktigt för ett företag att kunna behålla sin personal som besitter kärnkunskapen och för 

att göra detta måste företaget tillsammans med cheferna skapa de rätta förutsättningar. Både 

chef 1 och 2 berättar att det är en stor utmaning att motivera och stimulera sina medarbetare 

och att det är ett ständigt arbete. Chef 1 upplever det som problematiskt att fördela arbetet på 

ett sätt där alla inom teamet känner sig motiverade.  De flesta inom Q-med har höga 

ambitioner och det är inte alltid lätt att tillmötesgå detta menar chef 2. Men ett sätt kan vara 

genom att ge individen mer eget ansvar över nya projekt för att detta ska motivera dem.  
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4.3 Resultat från intervjuerna med Alfa  

HR – ansvarig 

Den tredje HR- ansvarige som vi har intervjuat har en bakgrund inom både ekonomi och 

Human Relations. Respondenten har arbetat på företaget sedan tre år tillbaka. 

På frågan om vilken ledarskapsfilosofi som företaget använder sig av så berättar den HR- 

ansvarige att företaget har utvecklat en ledarskapsfilosofi med tre ledord som ska genomsyra 

hela organisationen. Dessa är: 

- Kunskap – Vilken kunskap som finns inom företaget 

- Egenskaper – Hur är vi som personer 

- Värderingar - Hur ser våra gemensamma värderingar ut 

Dessa tre ledord är de övergripande men består även av flera delord. Syftet är att få dessa 

sammanlänkanden i det vardagliga arbetet och att detta ska skapa gemensam företagsidentitet. 

Den HR- ansvarige berättar att detta är en viktig grund i ledarskapsarbetet och att mycket 

resurser läggs på att implementera det och på att nå ut till alla funktioner i hela 

organisationen. Under de tre åren som respondenten har arbetat på företaget så har en 

förändring skett och medvetenheten om organisationens gemensamma värderingar har givit 

resultat hos de anställda. 

Det interna ledarskapsprogrammet som företaget har består av 12 olika ledarskapsmoduler 

som alla chefer ska gå igenom. Den HR- ansvarige berättar att modulerna är uppdelade så att 

varje del har ett specifikt innehåll som behandlas på ett djupgående sätt. Upplägget på 

utbildningen är att cheferna först får en genomgång om vad ledarskapsmodulen innebär, som 

sedan följs av olika rollspel och praktiska fall som löses tillsammans. I vilken följd som 

modulerna ska göras varierar och det har man anpassat efter vilken funktion som respektive 

chef har i organisationen säger respondenten. 

Det situationsanpassade ledarskapet används i de interna chefsprogrammen och behandlas 

mer specifikt i en av modulerna och ingår i alla chefers ledarskapsutbildning. I en situation 

när en ny chef kommer in i organisationen så får de genomgå den situationsanpassade 

ledarskapsmodulen för då är det viktigt att de lär sig hur organisationen fungerar säger 

respondenten. 
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Respondenten tycker att det situationsanpassade ledarskap återkommer i alla moduler. Att 

kunna anpassa sig efter situationen och individen är centralt i allt ledarskap, och det är en 

förutsättning för att få ett effektivt och framgångsrikt ledarskap inom en organisation. Som 

grundmodell utgår situationsanpassat ledarskap från chefsperspektivet men den utveckling 

som har skett av modellen har även riktat fokus mot individen. En kombination av båda 

delarna anser den HR - ansvarige vara det bästa för att nå ett bra resultat, och det hjälper 

chefen att kunna vara flexibel i sitt ledarskap och anpassa sin ledarstil efter individens behov. 

Mellanchef 1 och 2 

 Chef 1 har arbetat som chef på företaget sedan fyra år tillbaka och är utbildad farmaceut med 

tidigare erfarenhet inom läkemedelsindustrin och som chef.  Chef 2 är utbildad läkare och har 

tidigare erfarenhet som chef inom statlig myndighet och inom sjukvården. Båda 

respondenterna har gått olika ledarskapsutbildningar på deras tidigare arbetsplatser och har på 

det nuvarande företaget gått den interna ledarskapsutbildningen med de 12 

utbildningsmodulerna.  

Chef 1 tycker att de interna chefsprogrammen är väldigt bra och ger ett tillräckligt stöd i 

rollen som chef. Genom att respondenten har mycket tidigare erfarenhet inom ledarskap så 

har det blivit mera som en repetition av tidigare ledarskapsutbildningar men respondenten 

tycker att det är bra att kunna diskutera med andra. Eftersom Chef 1 har ett team som består 

av både anställda och gruppchefer så ligger ett stort ansvar i att kunna kommunicera med 

gruppcheferna och få dem att känna sig som chefer, och därför är det viktigt att de får rätt 

verktyg som de själva kan använda. Det som kan saknas i programmen är ett mentorskap som 

ska finnas för de nya cheferna där cheferna får möjlighet att ha ett utbyte av varandras 

erfarenheter och kunskaper. 

Chef 2 tycker att de interna ledarskapsutbildningarna har varit bra och mer praktiskt inriktade 

jämfört med tidigare erfarenheter på andra arbetsplatser. Respondenten tycker att upplägget 

har varit bra genom att kurserna innehöll teori, praktiska råd, falldiskussioner och mycket 

praktisk träning av olika situationer som en chef möter i sin vardag. Båda cheferna tycker att 

det ska finnas fler gemensamma diskussionsforum där chefsgrupperna får möjlighet att utbyta 

erfarenheter med varandra. Chef 2 fortsätter och tycker att de finns ett behov av mer 

uppföljning och tillfällen för diskussion. 
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Det situationsanpassade ledarskapet är en del av företagets utbildningsprogram och denna 

modell är chef 1 positiv till och anser det vara väldigt användbart i arbetet som chef. Chef 2 

tycker att det situationsanpassade ledarskapet blev tydligt implementerat i organisationen 

genom ledarskapsmodulen som genomfördes inom Situationsanpassat Ledarskap. 

Respondenten ställer sig positiv till det situationsanpassade ledarskapet som är relativt enkelt i 

sin struktur och anpassbart till individen och situationen. Enligt chef 2 så är situationsanpassat 

ledarskap en modell som är uppskattad som helhetsmodell och som ett verktyg för arbetet 

som chef i olika sammanhang. Båda respondenterna tycker att ledarskapsmodellen är 

användbar i målsättningsarbetet för individen. Chef 1 menar att det skapar en dialog mellan 

individen och chefen om vad som skall utföras. Tillsammans definieras vad behovet är hos 

medarbetaren för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och effektivt sätt. Utifrån 

detta så anpassar chefen sin ledarstil beroende på situationen och individen. I vissa situationer 

krävs det att chefen är mer styrande medan det i andra situationer räcker det med en 

coachande ledarstil. Chef 2 berättar att modellen har hjälpt till att öka medvetenheten och 

säger att det är viktigt att lyssna på medarbetarna och att få dem att själva lämna förslag på 

planering, mål och lösningar så att de kan utvecklas att ta ansvar i sitt arbete. 

Chef 1 berättar att man som chef ständigt stöter på nya utmaningar och det viktiga är att alla i 

gruppen är delaktiga i arbetet och dessutom bör inte en chef bara komma in och styra utan 

istället måste chefen även försöka vara lyhörd inför medarbetarna. 

Chef 2 berättar att det har varit en utmaning att kunna ta sig tid för sitt ledarskap och att kunna 

utvecklas som chef samt att kunna arbeta för att utveckla sina medarbetare. Respondenten 

fortsätter med att säga att kommunikation, tydliga mål, att lyssna och att ha en öppen och ärlig 

dialog är en utmaning som är mycket viktig för att arbetet skall fungera i företaget. Det är 

också en stor utmaning att hantera medarbetare som är mycket erfarna inom sitt arbete och har 

mycket egen kunskap samt att de själva har chefsroller som gruppchefer menar chef 2. De har 

ofta många synpunkter på hur saker skall genomföras, och de har de även i situationer som de 

kanske inte har rätt erfarenhet, kunskap eller motivation för.   

När det gäller att motivera sina medarbetare så säger chef 1 att den viktigaste i rollen att leda 

sina medarbetare är att prata och ge utrymme för varje individ att få vara med och definiera 

behoven. Respondenten menar även att det finns en stor utmaning när teamet som leds består 

av specialister med en gedigen bakgrund inom området som kräver att denna kunskap 

utvecklas. Arbetet präglas mycket av erfarenhet och det är svårt att kunna erbjuda 
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medarbetare uppgifter inom andra områden. Svårigheten här är att hitta 

utvecklingsmöjligheter till den enskilda individen. Något som chef 1 betonar är att det är 

viktigt att ta sig tid för att vara chef och att kunna utveckla medarbetarna så att alla i gruppen 

blir aktiva och löser frågorna tillsammans och inte att chefen ska stå för hela det ansvaret. 

Betoning ligger på att få medarbetarna att själva försöka lösa uppgifterna när problem uppstår 

för annars kommer de inte att utvecklas. 

Chef 2 tycker att företaget visar att man bryr sig om sina medarbetare och HR och 

ledningsgrupperna är tydliga i sin kommunikation om värderingar och att varje medarbetare 

är en del av framgången.  Der betonas att det krävs ett enskilt ansvar från varje medarbetare 

och det gör att många känner sig mer delaktiga i företagets framgångar och betydelsen av dess 

målsättningar och värderingar. 

När det gäller karriärmöjligheter berättar Chef 2 att det finns en karriärstege med tydligt 

definierade krav, ansvar och förutsättningar. Denna karriärstege är beroende på vilken 

position man får när man börjar i företaget och de erfarenheter och utbildning som den 

enskilde medarbetaren har. 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer vi att koppla empirin till teorin och analysera detta utifrån samma 

struktur som i vår teoridel. 

5.1 Situationsanpassat ledarskap   

Det situationsanpassade ledarskapet är välkänt inom läkemedelsföretagen och det framkom att 

alla de undersökta företagen använder det på något sätt i sina interna chefsprogram. När de 

beskriver det så gör de det enligt principer som kan liknas vid Hersey och Blanchards 

grundmodell som säger att man som chef ska utgå ifrån individen och dess behov och anpassa 

sin ledarstil därefter. 

 Det skiljer sig mellan hur de tre olika företagen tillämpar situationsanpassat ledarskap i sin 

kunskapsintensiva organisation. Utmärkande för företaget Roche är att de inte uttryckligen 

använder situationsanpassat ledarskap i deras interna ledarskapsprogram, men det framkom 

ändå vid intervjuerna med cheferna att båda använder modellen på sitt egna sätt i sin roll som 

chef. En av cheferna tillämpar modellen i sin grupp och använder den mycket i det vardagliga 

kunskapsarbetet.  Den andra chefen tycker att modellen är användbar men arbetar inte med 

den aktivt utan använder sig av modellens idéer, om hur och när man ska bedöma vilken 

mognadsnivå som en medarbetare befinner sig på. Här ser vi en skillnad jämfört med de andra 

företagen som har inkluderat situationsanpassat ledarskap i sina interna chefsprogram och där 

cheferna får utbildning inom modellen. Både Q-med och Alfa AB har skapat ett internt 

chefsprogram som är tydligt och konkret, vilket har resulterat i att cheferna är medvetna om 

hur de ska hantera modellen i sin chefsroll. Detta kan ge en positiv effekt genom att cheferna 

känner att de har ett stöd från organisationen i form av olika verktyg som finns tillgängliga 

om de behöver. Genom detta kan chefer bli mer trygga i sin roll och i användningen av 

situationsanpassat ledarskap. 

 Den praktiska användningen och tolkningen av modellen varierar mellan de tre olika 

företagen. Företagen har själva anpassat det till sin egen verksamhet och de interna 

chefsprogrammen, och detta visar att det är en generell modell samt att branschen inte är 

homogen. Det som även kan sägas om modellen är att alla tre företagen anser att modellen är 

bra att använda när man ska se till individen och att modellen hjälper till i den processen. Den 

situationsanpassade ledarskapsmodellen fungerar som en bra grundmodell enligt alla tre 

läkemedelsföretagen och särskilt i en organisation som ofta ställs inför komplexa och 
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utmanande situationer. Enligt Hersey och Blanchards modell (2000) så finns det ingen 

optimal ledarstil som går att applicera i alla situationer och detta framgick även under 

intervjuerna. Våra respondenter föredrog att vara stödjande i sin ledarstil och att delegera till 

sina medarbetare, men samtidigt var de överens om att vissa situationer kräver en mer 

styrande ledarstil som till exempel när en ny medarbetare ska komma in i organisationen. 

Denna observation ger stöd till det som Hersey och Blanchard (2000) fört fram om att det inte 

finns någon optimal ledarstil som kan appliceras under alla olika förutsättningar.  

Återkommande i den situationsanpassade ledarskapsmodellen är att den är enkel och praktisk 

att använda vilket även Hersey och Blanchard (2000) själva anser genom det faktum att 

modellen är baserat på metoder som är lätta att förstå samt att metoderna är praktiskt 

tillämpbara. 

På frågan om vad respondenterna ansåg om själva modellen och varför den var så användbar 

så svarade majoriteten av respondenterna att det främst är på grund av modellens enkla och 

praktiska tillämpning, som de menar behövs i en organisation som kännetecknas av sin 

komplexa natur. Detta överensstämmer även med Hersey och Blanchard egna uppfattning om 

sin modell (2000). Som exempel kan nämnas att den HR- ansvarige på Alfa AB anser att det 

situationsanpassade ledarskapet är något som kan uppfattas naturligt och generellt för allt 

ledarskap i och med tanken att anpassa ledarskapet efter situationen och individen. Dessutom 

anser en av cheferna på Q- med att modellen bidrar till ”att förstå och formalisera ledarskapet 

och på ett enkelt sätt få ner vad det innebär på ett papper”. Grundtanken med modellen om 

att anpassa sitt ledarskap efter individen och situationen är något som våra respondenter har 

ansett vara viktigt och nödvändigt i en föränderlig omvärld.  

5.2 Situationsanpassat ledarskap II 

Blanchard med flera gjorde senare en vidareutveckling av grundmodellen situationsanpassat 

ledarskap II som lägger fokus på individen och detta innebär att en ny dimension läggs till. Vi 

kunde utifrån vårt insamlade material se att den nya versionen används mycket när man 

arbetar med individen utan att cheferna egentligen fått någon specifik utbildning inom detta. 

Den HR- ansvarige på Q- med säger att de ska arbeta mer utifrån medarbetarens perspektiv, 

och menar att det finns ett behov bland anställda att själva få möjlighet att definiera vilken 

mognadsnivå som de befinner sig på och vilken ledarstil som passar dem bäst. Alla chefer 

som vi har intervjuat säger att de i praktiken redan leder arbetet utifrån individen och dess 
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kompetensnivå. För att sträva efter individens utveckling kan den enskilde medarbetaren 

tillsammans med chefen definiera behoven och utifrån det kan chefen anpassa sin ledarstil.   

Det bör i sammanhanget tilläggas att flera respondenter menar att det är en stor utmaning att 

avgöra på vilken mognadsnivå som en medarbetare befinner sig på, men en bra bedömning 

skapar goda förutsättningar för att modellen ska fungera på ett framgångsrikt sätt i ett 

kunskapsföretag.  Detta håller båda cheferna på Alfa AB med om och en av cheferna på 

företaget menar att en dialog mellan individen och chefen är viktig för att kunna bedöma 

individen och det arbete som skall utföras. Genom att göra detta så kan man på bästa sätt 

definiera behovet hos medarbetaren för att denne ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett 

bra och effektivt sätt.  

Det vi även kan se är att en kombination mellan situationsanpassat ledarskap I och II är det 

som alla respondenter på de tre företagen föredrar. Detta menar vi eftersom alla 

respondenterna talar om nyttan av grundmodellen, men samtidigt betonar individen vilket kan 

tolkas som att de känner ett behov av att även använda situationsanpassat ledarskap II. Detta 

eftersom det hjälper cheferna att kunna vara flexibla i sitt ledarskap och anpassa sin ledarstil 

efter individens behov. Dessutom hade alla företag även planer på att införa situationsanpassat 

ledarskap II i sina interna utbildningsprogram.   

5.3 Kritik till situationsanpassat ledarskap   

Den kritik som den situationsanpassade modellen har fått grundar sig på att grundmodellen 

lägger för stort fokus på ledarens handlingar (Svedberg, 2003). Det vi har kunnat observera 

utifrån våra intervjuer är att det finns ett skiftande stöd till detta. Tre av respondenterna 

svarade att ett dåligt arbetsresultat och en låg motivation från en medarbetare kan beror på att 

chefen har använt sig av ”fel” ledarstil. De menar att det kan vara ett resultat av att chefen 

exempelvis delegerat mer ansvar till medarbetaren än vad denne kan hantera. Två andra 

respondenter menade istället att ett dåligt arbetsresultat eller en låg motivation hos 

medarbetaren inte alltid behöver bero på den ledarstil som en chef använder sig av. Chef 1 på 

Alfa menade att ”det finns perioder där medarbetaren inte alltid kan vara fullt engagerad och 

motiverad”, och förklarar att detta kan bero på att medarbetaren för tillfället befinner sig i en 

svår situation privat eller motsvarande som i sin tur påverkar prestationen på arbetet.  

Det är svårt för en chef att hantera situationer som inte har med arbetet att göra och ett bra sätt 

att lösa detta enligt en av cheferna är att finnas där som stöd. Samtidigt kan en chef inte låta 

en enskild medarbetares låga motivation och prestation påverka hela gruppens arbetsinsats 
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och målsättningar. I sådana situationer menar en av cheferna att en styrande ledarstil kan bli 

nödvändig så att inte en medarbetares låga motivation påverkar hela gruppens prestation. 

En annan svårighet med modellen som vi har kunnat observera är problematiken med att 

kunna bedöma och identifiera varje individs mognadsnivå. Att kunna läsa av individens behov 

och mognadsnivå och därefter anpassa sitt ledarskap är ingen enkel uppgift, men det är något 

som alla chefer har ansvar över oavsett vilken organisation eller bransch som man är verksam 

inom, menar en av cheferna på Roche. Samtidigt menar chefen att detta kräver både en 

lyhördhet och flexibilitet i chefskapet. Detta problem med att kunna fastställa den anställdes 

mognadsnivå behandlar även Yukl (2010). Vi kan här se att en medarbetares mognadsnivå 

påverkas av faktorer som motivation, färdigheter och självförtroende.  

5.4 Kommunikation  

Kommunikation kunde vi observera att alla tre företagen hade som del i det interna 

chefsprogrammet och i deras ledarskapsfilosofi. Det visade sig vara en väsentlig del i allt 

ledarskap för det är väldigt viktigt att chefen är en bra kommunikatör och detta poängterar 

både Q-med och Roche i sin ledarskapsfilosofi. Kommunikation inom kunskapsintensiva 

företag är enligt Alvesson (2004) en viktig del i att skapa en samordning i en 

organisationsform som präglas av komplexa arbetsuppgifter och där kunskapsarbetet är 

centralt. Detta kan vi se genom att alla tre företagen betonar att en chef måste kommunicera 

med den enskilda individen om vad som krävs av den för att prestera effektivt och för att nå 

både sina egna och organisationens mål. Kommunikationen i en organisation är en central 

faktor för att kunna hantera och lösa de komplexa arbetsuppgifterna som ett kunskapsföretag 

ställs inför. 

5.5 Chefskap inom kunskapsföretag 

En gemensam imagestyrning som genomsyrar hela organisationen är något som är viktigt 

inom kunskapsintensiva företag vilket nämns i Alvesson (2004). Det vi har kunnat observera 

utifrån empirin är att alla tre företagen har en väl utarbetad ledarskapsfilosofi inom 

organisationen. Vi kan inte se att det har fungerat på det sätt som det var avsett att göra genom 

att cheferna på företaget Roche använder sig av situationsanpassat ledarskap trots att det inte 

finns inkluderat i det interna chefsprogrammet. Mellancheferna använde sig båda av 

situationsanpassat ledarskap men prioriterade och betonade olika saker i sitt ledarskap och 

inom företagets ledarskapsfilosofi, och detta är ytterligare ett tecken på att Roche inte har 

lyckats skapa en enhetlig ledarskapsfilosofi.  
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Något som uttrycktes under intervjun med Roches HR- ansvarige vilket även kan ha varit en 

förklaring till att ledarskapet ser olika ut inom företaget är att cheferna ges ett stort utrymme 

att själva utöver den interna utbildningen utforma och bestämma vilka resurser de vill lägga 

på andra ledarskapsutbildningar. De kan då välja att till exempel ta hjälp av externa 

ledarskapskonsulter. Detta vill den HR- ansvarige försöka motverka genom att utforma en 

gemensam ledarskapsutbildning för alla chefer på Roche inklusive deras medarbetare. Utifrån 

detta fick vi intryck av att företaget nu försöker arbeta med att skapa en enhetlig 

ledarskapsstrategi, och enligt Alvesson (2004) är skapandet av en enhetlig och utarbetad 

ledarskapsstrategi mycket viktigt i ett kunskapsföretag.  

Vi har också kunnat observera att även Alfa och Q-med erbjuder sina chefer att utöver den 

interna ledarskapsutbildningen själva bestämma om de vill lägga resurser på andra 

ledarskapsutbildningar. Det uttrycktes dock av den HR- ansvarige att detta inte är så aktuellt 

då de flesta är nöjda med den ledarskapsutbildning som finns inom företaget. Vi kunde till 

skillnad från Roche se att cheferna från Q-med och Alfa prioriterade och betonade samma 

saker i sitt ledarskap och att företagets ledarskapsfilosofi genomsyrar deras ledarskap.  

På samma sätt som en gemensam kunskapsstrategi är viktig i ett kunskapsföretag så är 

motivationsbasen en viktig del enligt Alvesson (2004). På frågan om vilka utmaningar som 

finns kunde vi iaktta att motivationskapandet uttrycktes vara den största utmaningen av både 

chefer och HR- ansvariga. 

Chef 2 i Roche uttryckte även att motivationsskapandet är en viktig förutsättning för att kunna 

behålla sin kärnkompetens som medarbetarna innehar. Detta är särskilt viktigt i ett läkemedels 

företag som är beroende av det kunskapsintensiva arbetet som medarbetarna utför. Att behålla 

sin kärnkompetens var också något som uttrycktes vara viktig och en central del i en chefs 

vardagliga arbete. Detta kan jämföras med Alvesson (2004) som menar att den centrala 

uppgiften är att utveckla en ledarskapsstrategi för att hantera komplexiteten i kunskapsföretag. 

Prioriteringen för dessa företag enligt det vi kunnat se handlar i slutändan om att behålla sina 

medarbetare och att långsiktigt arbeta med att motivera och utveckla organisationen.  
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6. Slutsats och diskussion  

I detta avsnitt kommer vi att besvara vårt syfte och vår problemformulering samt att föra en 

diskussion kring vårt ämnesområde. Vi kommer även ge förslag på vidare forskning. 

 

Studien visar att många av de företag som vi har kontaktat använder sig av situationsanpassat 

ledarskap men på olika sätt så det är svårt att säga om det finns ett specifikt sätt att använda 

modellen på. Det som kommit fram från vår studie är att tre kunskapsföretagen ställer sig 

positiva till modellens grundtankar men att de sedan har gjort en egen tolkning av modellen 

och modifierat den utifrån de organisationsspecifika behoven. På företaget Alfa AB och Q-

med så ingår situationsanpassade ledarskapet i den interna ledarskaputbildningen. Vi har på 

Alfa AB även kunnat se att ledarskapsutbildningen av cheferna har anpassats efter chefernas 

funktion men att det för nya chefer är ledarskapsmodulen som behandlar situationsanpassat 

ledarskap är den första att genomföras vilket visar på modellens stora betydelse. Genom att 

företagen satsar på utbildningar inom situationsanpassat ledarskap så ser vi det som ett bevis 

på att modellen har en viktig betydelse för att skapa en enhetlig ledarskapsfilosofi inom den 

organisationen. 

Det vi kan se är att alla tre företag eftersträvar att skapa en enhetlig ledarfilosofi inom 

företaget med hjälp av deras interna chefsprogram, men detta har genom våra observationer 

visat sig vara svårare än vad företagen föreställt sig. Det finns en utmaning i att kunna 

implementera en enhetlig ledarskapsstil i en organisation som består av självstyrande 

medarbetare som ska utföra kunskapsarbetet. Detta ser vi främst på företaget Roche som inte 

har lyckats förmedla och skapa en enhetlig ledarskapsfilosofi.  

För att kunna skapa en enhetlig identitet bör alla medarbetare bli medvetna om hur 

ledarskapet ser ut inom organisationen. Detta kan ett företag göra genom att ge alla 

medarbetare en möjlighet att få delta i de interna ledarskapsutbildningarna. Särskilt viktigt är 

detta i en kunskapsorganisation som kännetecknas av självgående individer som är svåra att 

styra och därför är det viktigt att företaget och cheferna tillsammans med individerna utformar 

gemensamma mål och värderingar.  Sett utifrån detta perspektiv så är det förståeligt varför 

företagen ställer sig positiva till situationsanpassat ledarskap II som försöker ta individen i 

beaktande genom att skapa en dialog mellan den enskilde medarbetaren och chefen.   
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En kunskapsintensiv organisation kännetecknas av autonoma individer som kan vara svåra att 

styra samt vill vara delaktiga i arbetet och det är därför viktigt att det finns en bra 

kommunikation mellan chefen och individen. För att kommunikationen ska fungera måste en 

kontinuerlig dialog föras mellan alla parter i organisationen om hur och på vilket sätt man ska 

arbeta. Detta kunde vi se genom att alla tre företag betonade kommunikation som en viktig 

del i chefens ledarroll samt att kommunikation även fanns med i organisationernas interna 

ledarskapsutbildningar.  

Den Situationsanpassade Ledarskapsmodellen utgår från att chefen ska kunna anpassa sin 

ledarstil efter individen och situationen. En förutsättning för detta är att man som chef är 

lyhörd inför den enskilde individens behov och sedan försöker bedöma individens 

mognadsnivå. Det vi har kunnat se är att respondenterna på företagen som vi studerat föredrar 

en mer delegerande och stödjande ledarstil framför den styrande ledarstilen. En chefs val av 

ledarstil är beroende av vilken kompetens, vilja och engagemang som individen har inför sina 

arbetsuppgifter. Detta är en utmaning som en chef inom ett kunskapsföretag ofta ställs inför 

och för att hantera det krävs det att chefen är flexibel i sitt ledarskap och medveten om 

situationen och hur den kan förändras.  

Det vi har kunnat konstatera är att situationsanpassat ledarskap är en välanvänd modell i de 

kunskapsföretag som vi har studerat inom läkemedelsbranschen som ses som en representant 

för kunskapsintensiva företag men att modellen tillämpas och tolkas på olika sätt. 

Organisationerna verkar i en föränderlig omvärld vilket ställer krav på att organisationerna 

kan hantera de förändringar som det innebär. Modellen uppmärksammar utmaningen i att 

kunna anpassa sig efter en förändrlig situation och där individerna har olika mognadsgrad.  

Vi tycker att modellen förespråkar en flexibilitet för hur en chef kan anpassa sin ledarstil efter 

situationen och individen och att modellens principer kan ses som något naturligt som 

återkommer i ledarskap inom bland annat kunskapsintensiva organisationer.  

 

  

  



 

 

41 

 

6.1 Förslag till vidare forskning  

Förslag till vidare forskning är att göra en indelning av företagen baserat på olika variabler, 

exempelvis storlek, verksamhetsområden etcetera. En indelning gjord på detta sätt skulle 

möjligöra för en analys inom gruppen av liknande företag men även mellan grupper av 

företag som skiljer sig vad gäller grundläggande variabler. Självfallet skulle detta 

tillvägagångssätt kräva att fler företag skulle behöva undersökas och detta innebär också att 

studien skulle bli mer omfattande. Förutom detta så skulle vi rekommendera att göra en 

djupare analys av hur och varför situationsanpassat ledarskap används inom företagen, och 

om det inte används så är det relevant att undersöka anledningarna till detta.  

 

 

 

  



 

 

42 

 

Referenser  

Alvesson, Mats (2004). Kunskapsarbete och kunskapsföretag. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

Avery, G & Ryan, J (2001), Applying situational leadership in Australia, Journal of 

Management Development, 21 (4), 242-262. 

Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 

3., [rev. och uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Bryman, A (1996), Leadership in organizations, Ur handboken Organizations studies red, 

d.Clegg C, hardy & w. Nord London: sida (276-292) 

Chen, J.-C., & Silverthorne, C. (2004). Leadership effectiveness, leadership style and 

employee readiness. Leadership & Organization Development Journal, 26 (3), 280-288 

Christensen, Lars (red.) (2001). Marknadsundersökning: en handbok. 2. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur  

Ekstam, Kjell (2002). Ledarskapets hörnstenar: fyra framgångsfaktorer. Malmö: Liber 

ekonom 

Hersey, Paul, Blanchard, Kenneth H. & Johnson, Dewey E. (2000). Management of 

organizational behavior: leading human resources. 8. ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice 

Hall 

Jacobsen, Dag Ingvar & Thorsvik, Jan (2002). Hur moderna organisationer fungerar. 2., [rev. 

uppl.] Lund: Studentlitteratur 

Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 

1. uppl. Malmö: Liber 

Papworth, M, Milne, V& Boak, G (2008), An exploratory content analysis of situational 

leadership, Journal of Management Development, 28 (7). 

Södergren, Birgitta Ett kunskapsperspektiv på organisation och ledarskap - Studier om 

kunskapsprocesser och kunskapsorienterat ledarskap för innovation och förnyelse. Uppsala 

Universitet, Företagsekonomiska institutionen 2008. 



 

 

43 

 

Wolvén, Lars-Erik (2000). Att utveckla mänskliga resurser i organisationer: om ledarskap, 

organisering, kultur och kompetens. Lund: Studentlitteratur  

Yukl, Gary A. (2010). Leadership in organizations. 7. ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 

Education   

Elektroniska referenser  

LIF – Om de forskande läkemedelsföretagen (elektronisk). Tillgänglig: http://www.lif.se/ 

/default.aspx?id=5545&ptid=0   (2011-12-01, 15:25) 

Roche AB- Om oss roche (elektronisk). Tillgänglig: http://www.roche.se/portal/roche/om_oss 

(2011-12-01, 16:05) 

 SCB (2003). FoU-utgifterna har minskat med 8 procent (elektronisk). Tillgänglig: 

http://www.scb.se/Pages/PressRelease____68426.aspx (2012-01-04, 19:00) 

Sweden, Norway, Baltic, Blanchard international Om situationsanpassat ledarskap 

(elektronisk). Tillgänglig: http://blanchard.se/om-situationsanpassat-ledarskap (2011-11-18, 

13:45)  

Q-med  – Om q-med (elektronisk). Tillgänglig: http://www.q-med.se/om-q-med/ (2011-12-

05,  10:10) 

 

  



 

 

44 

 

Muntliga källor  

Roche AB 

Hans Broback (HR- ansvarig) intervjuad av författarna den 28 november 2011. 

Patrik Miller – (chef 1) intervjuad av författarna den 28 november 2011. 

Kristina Norrman – (chef 2) intervjuad av författarna den 1 december 2011. 

Q-med  

Ylva Lindahl (HR- ansvarig) intervjuad av författarna den 12 december 2011. 

Jonas Törnsten – (chef 1) intervjuad av författarna den 12 december 2011. 

Lena Bjuhr Erngren – (chef 2) intervjuad av författarna den 14 december 2011. 

Alfa  

Anonym (HR- ansvarig) intervjuad av författarna den 14 december 2011. 

Anonym (chef 1) intervjuad av författarna den 16 december 2011. 

Anonym (chef 2)intervjuad av författarna den 16 december 2011. 
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Bilaga 1– Intervjuguide 

HR- ansvarige 

Vad har du för bakgrund och vilka ledarskapsutbildning har du tidigare gått?   

Vilken ledarskapsfilosofi har företaget?  

- Hur arbetar du med HRM (human resource managment)?  

- Hur arbetar du med ledarskapsfilosofin utifrån chefernas och medarbetarnas behov? 

Hur ser det interna chefsprogrammet ut?  

- Ser det ut likadant för alla chefer? 

- Vilka resurser och verktyg finns det för chefer att anpassa sig efter medarbetarnas 

behov, finns det resurser för chefer att utforma eller välja sina egna 

ledarskapsutbildningar?  

Tillämpas situationsanpassat ledarskap? 

- När, var och vilka chefer genomgått utbildningen?  

- Hur är i så fall det interna chefsprogrammet utformat med avseende situationsanpassat 

ledarskap? 

- Vad anser du om denna modell? 

Vilka anser du är de framtida utmaningarna? 

-  Kommer företaget att utveckla ledarskapsutbildningen som redan finns?  

 Hur arbetar företaget med att motivera era chefer och medarbetare?  
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 Chefen  

Vad har du för bakgrund och vilka ledarskapsutbildning har du tidigare gått?  

Vad tycker du om det interna chefsprogrammet? 

- Saknas det något eller räcker det som det är?  

Tillämpas modellen situationsanpassat ledarskap och om så är fallet, hur? 

- För- och nackdelen med modellen? 

- Är det lätt att avgöra medarbetarnas mognadsnivå vad tycker du? 

Hur arbetar du med den enskilda individen/medarbetaren?   

- Hur ser kommunikationen inom ditt team? 

- I vilka situationer används olika ledarstilar? 

- Exempelvis, hur ser det ut när företaget anställer nya medarbetare?  

Vad är den stora utmaningen för dig som chefer?  

Hur motiverar du dina medarbetare? 

Vilka karriärmöjligheter erbjuder företaget och hur arbetar ni med att detta? 

 

 

 

 

 

 


