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Sammanfattning 
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Syfte: Syftet med studien är att från ett medarbetarperspektiv undersöka hur ledarskap 

definieras och hur en bra ledare karaktäriseras i termer som egenskaper, karisma och 

effektivitet. 

 

Metod: Undersökningen har gjorts med kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer 

utförts med hjälp av ett snöbollsurval. 

 

Teoretisk referensram: Till grund för denna studie ligger teorier som behandlar olika 

definitioner av ledarskap, egenskaper som krävs för ledare samt vad effektivt ledarskap och 

karismatiskt ledarskap enligt forskare innebär. 

 

Empiri: Data till studien har insamlats genom sjutton intervjuer med personer i varierande 

positioner. En av intervjuerna genomfördes via mail och de resterande öga-mot-öga. 

Respondenternas ålder samt kunskap och erfarenhet kring ledarskap varierar då samtliga har 

eller har haft ledare och en del av dem är eller har varit ledare. 

 

Slutsats: Medarbetarnas definitioner av ledarskap bygger på egenskaper och 

personlighetsdrag och visar på att det finns en gemensam länk mellan ett bra, effektivt och 

karismatiskt ledarskap. Det går dock inte konstatera att det finns något tydligt likhetstecken 

mellan begreppen från medarbetarnas synvinkel. 
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Abstract 

 

Title: In the eye of the beholder - An employees’ perspective on how good, effective and 

charismatic leadership is characterized.  

 

Subject: Business administration - Organization 

 

Director: Henrik Ferdfelt 

 

Authors: Anja Engström and Louise Hermansson 

 

Purpose: The purpose of this paper is to, from an employees’ perspective, study how to 

define leadership and how a good leader is characterised in terms of traits, charisma and 

efficiency. 

 

Method: This study was made by using a qualitative approach with semi-structured interviews 

and has been collected through chain sampling. 

 

Theoretical framework: The basis of this study is theories that provide different definitions of 

leadership, traits required for leaders and also what efficiency, effective leadership and 

charismatic leaders means according to different researchers. 

 

Empiricism: Data for this study has been collected through seventeen interviews with people 

in varied positions. One of them was performed via mail and the remaining eye-to-eye. The 

age of the respondents varies as well as knowledge and experience of leadership, since all of 

them have or have had leaders and some of them are or have been leaders. 

 

Conclusion: The employees’ definition of leadership is based on traits and personality and 

show that there is a common link between good, effective and charismatic leadership. 

However, from the employees’ perspective it is not possible to find a clear equal sign between 

the three concepts. 
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1 Inledning 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens ämne samt en problemdiskussion som 

leder fram till studiens syfte och frågeställning. 

1.1 Bakgrund  

Som det allra mesta i vårt samhälle bestäms åsikter, värderingar och intressen av trender eller 

normer som skapas i den sociala kontexten (Mumford 2011). Den mest specifika trenden 

inom ledarskapsforskningen har kanske varit den dramatiska tillväxten av intresset för detta 

ämne hos både forskare och praktiker från hela världen, som har revolutionerat sättet vi 

förstår ledarskap som ett fenomen (Dinh et al. 2014). I takt med att intresset för ledare och 

ledarskap växt, har tidskrifter, artiklar och publikationer inom området gjort detsamma 

(Mumford 2011). Forskning av Kaiser, Hogan och Craig (2008) visar just att antalet nya 

ledarskapsteorier ökat och att fältet har avancerat från teorier som fokuserar på att förstå 

generella ledarskapsprocesser över en obestämd tid, till ett fenomen som utvecklas och 

sträcker sig över flera olika tidsperioder. Ledarskap är idag ett av de mest utbredda, 

utforskade och diskuterade ämnen inom alla områden för organisationsvetenskap och 

organisation och ledarskap har en stark koppling till varandra (Andersen 2006). Alla 

organisationer har någon typ av ledare och vissa anser att ingenting kan åstadkommas utan 

ledarskap (Yammarino 2013). 

 

Vad ledarskap egentligen innebär är ett mysterium vilket gjort det till ett hett ämne att 

diskutera. Forskare har studerat ämnet genom många olika perspektiv och det har lett till att 

det idag finns flertalet olika inriktningar på ämnet. Dinh et al. (2014) har identifierat så många 

som 66 olika sådana inriktningar. De menar på att även om alla dessa perspektiv har berikat 

ledarskapsforskningen på många sätt, har de även skapat utmaningar då framtida forskning 

behöver ta hänsyn till dessa vid uppkomsten av nya ledarskapsfenomen. Termen Ledarskap 

kopplas ofta samman med bilder av kraftfulla, dynamiska individer med stor makt som styrt 

segervissa arméer genom historiens gång eller som utvecklat stora företagsimperier. Dessa 

bilder grundar sig många gånger på legender och myter där berättelser om ledare ofta handlar 

om militära, religiösa och politiska ledare som krediteras eller beskylls för olika historiska 

händelser (Bowles 1997). När ledarskap har studerats har begreppet kopplats till specifika 
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drag som kan påverka en ledares framträdande och position gentemot sina följare (Mumford 

et al. 2000). 

1.2 Problemdiskussion  

Den tidigare forskningen kring ledarskap har ofta fokuserat på ledarens karaktärsdrag 

(Muennich Cowell 2015). Enligt Gibb (1947) talades det förr vanligtvis mycket om ledarskap 

som speciella attribut i form av personlighetsdrag som personer besitter eller saknar. Sökandet 

efter ledare riktades därför ofta mot att hitta personer som har utvecklat just dessa egenskaper. 

Att kategorisera teorier kring ledarskapsuppfattning utvecklades på 1980-talet och det 

föreslogs då att följare och de som upplever och uppfattar ledarskap skapade vissa mönster av 

egenskaper eller karaktärsdrag hos en ledare (van Quaquebeke, van Knippenberg & Brodbeck 

2011). Intresset för dessa typer av teorier har dock avtagit under de senaste åren (Dihn et al. 

2014) och det har hävdats att de teorier som endast fokuserat på ledarens personlighet dog ut 

för över 50 år sedan (Andersen 2006). Hudea (2015) motsätter dock detta genom att hävda att 

det finns nyare forskning som än idag fortsätter på samma spår och studerar ledares 

personlighet. För att en individ ska utvecklas till ledare eller ”en sann ledare” (Hudea 2015 s. 

113) måste individen följa en mycket komplicerad väg. En ledare måste ha kvalificerade 

kvaliteter i sin personlighet, ha en förmåga att få med sig följare och en ledare utvecklas hela 

tiden genom exempelvis sin miljö, utbildning och erfarenhet. Att bli en ledare innebär dock 

inte att man nått vägens ände. En ledare måste hela tiden utveckla sig själv genom ökad 

kunskap, lära känna sin organisation och veta hur allt påverkas av förändringar.  

 

Hudea (2015) är ett exempel på att ledarens personlighet fortfarande är ett hett ämne att 

diskutera i ledarskapsforskningen och tyder även på att de moderna forskarna även ser utanför 

ramarna och tar hänsyn till kontexten kring organisationen. Detta skifte från att endast 

diskutera personlighet och istället ta riktning mot att även undersöka den sociala kontexten 

inom vilken ledare arbetar samt vad ledaren kan ha för effekt på organisationen och sina 

följare antas ha skett redan i slutet på 1990-talet (House & Aditya 1997).  

 

Goffee och Jones (2000) menar att ledare mycket väl har anledning att vara oroliga för hur 

ledarskap i det moderna samhället utvecklar sig. Precis som Yammarino (2013) menar de på 

att ingenting inom ett företag kan åstadkommas utan följare men sådana kan vara svåra att 

skaffa. Ledare måste veta vad som krävs för att leda och behöver hitta sätt för att engagera 

människor och göra följarna hängivna till organisationens mål (Goffee & Jones 2000). Det är 
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dock svårt för ledare att veta hur detta ska gå till eftersom det finns flertalet myter om 

ledarskap som har skapats genom åren, vilket bidrar till svårigheten i att faktiskt definiera 

ledarskapsfenomenet.  

 

Vad många teorier har gemensamt är att de vill hitta en lösning på vad som är ett bra 

ledarskap. Joseph et al. (2015) beskriver det som att organisatoriska forskare länge har varit 

intresserade av att identifiera egenskaper som skiljer effektiva ledare från ineffektiva ledare. 

Det finns dessutom olika definitioner på vad effektivitet innebär (Hannah, Woolfolk & Lord 

2009; Biloslavo, Bagnoli & Figelj 2013; Mehrabi, Safaei & Kazemi 2013) men något som 

verkar vara en röd tråd är att ledarens personlighet hänger ihop med organisationens 

effektivitet. 

 

På grund av det stora antalet teorier och perspektiv inom området har ledarskap blivit ett 

komplext begrepp med flera definitioner och kvaliteter som beskriver framgångsrika ledare 

(Grimm 2010). En av anledningarna till denna komplexitet anses av Wageman och Hackman 

(2007) vara att ledarskapsforskningen över åren har ställt frågor som inte har några generella 

svar vilket har lett till att ingen klarhet har skapats kring ledarskapsfenomenet. De hävdar 

därför att en ny riktning på frågorna måste skapas. Dessa frågor ska exempelvis gälla i vilka 

sammanhang ledarskap är viktigt, hur en ledares personlighet påverkar en hel organisation 

och om man kan skilja bra ledarskap från dåligt. Frågorna ska också beröra hur ledare kan 

hjälpas för att få ytterligare kunskap om ledarskap (Wageman & Hackman 2007).  

 

Det finns nyare studier som faktiskt har anammat denna modernare frågeriktning (Kirkpatrick 

& Locke 1991; Gibb 1969 se Andersen 2006; Mumford 2011; Nichols & Cottrell 2014). Trots 

detta och att forskning har studerat vad följarna faktiskt vill ha för egenskaper hos en ledare, 

är denna forskning inte tillräcklig (Nichols & Cottrell 2014) för att utveckla en förklaring på 

vilka egenskaper och färdigheter en bra ledare bör besitta eller vad ett bra ledarskap faktiskt 

innebär (Mumford 2011). När resultaten av dessa typer av studier tidigare värderats är det av 

stor vikt att ta hänsyn till att de anställdas uppfattning om ledarskap inte ger en stabil bild 

eller startpunkt att gå efter i forskningen kring detta och för särskilda ledare, och inte heller 

visar det att de är nöjda med det ledarskap som de har omkring sig (Billsberry & Meisel 

2009). Detta gör att det finns relevans att inom en specifik organisation undersöka en generell 

uppfattning av ledarskap för att ledare inom organisationen på så sätt ska kunna bli medvetna 

om de anställdas perspektiv på ledarskap och eventuellt kunna förbättra sin roll. 
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Problemet med att definiera vilka egenskaper en ledare bör besitta har diskuterats mycket i 

tidigare studier, bland annat av Gibb (1969 se Andersen 2006) som hävdar att det finns brister 

i kopplingen mellan personlighet och ledarskap och att det därför inte går att identifiera 

personlighetsdrag som gör en person till ledare. Motsatt konstaterar Kirkpatrick och Locke 

(1991) att det finns en koppling mellan personliga egenskaper och ledarskapets uppfattning. 

Likaså Andersen (2006) har studerat hur personlighetsdrag, uppkomst av ledarskap och 

ledarskapskapsuppfattning korrelerar med varandra. Han kom då fram till att det finns en 

relation mellan dessa tre, men omfattningen av relationen varierar mellan undersökningar. 

 

Northouse (2004 se Billsberry & Meisel 2009) säger att de anställdas uppfattning om sin 

ledare beror på många saker som exempelvis deras fördomar, antaganden och förväntningar. 

Detta är kopplat till de anställdas familj, skola och arbetsliv. Enligt van Quaquebeke, van 

Knippenberg och Brodbeck (2011) påverkas en ledare av de anställdas erfarenhet kring 

ledarskap och utveckling, eftersom ledarskapet därför uppfattas olika av olika individer. 

Enligt Billsberry och Meisel (2009) antar många författare som tidigare studerat ledarskap att 

karaktärsdragen hos ledare är lätta för medarbetarna att sätta ord på eller att veta om. Det 

antas också att det är termer kring egenskaper och personlighet som främst uppmärksammas 

av medarbetarna när de ska beskriva ledarskap. Denna åsikt är dock något som Billsberry och 

Meisel (2009) argumenterar emot. De anser att från medarbetarnas perspektiv är ledarskap 

inte en kvalitet hos ledare, inte i termer som egenskaper eller beteenden. Fokus bör ligga på 

hur människors bild av en ledare är eller inte är och vilken sorts ledare det därför skapar. På 

grund av denna oenighet är det därför viktigt att studera de individer som finns i den kontext 

inom vilken ledaren finns och arbetar kring, vilket i detta fall är medarbetarna, då ledarskapet 

har ansetts ligga i betraktarens öga (Billsberry & Meisel 2009) och medarbetarnas perspektiv 

tros vara en viktig del för ledarskapsforskningen. I denna studie befinner sig respondenterna 

på varierande positioner inom TeliaSonera, de har varierande ålder och olika bakgrunder. En 

del av dem är högre chefer, en del är mellanchefer och en del av dem är ”vanliga” anställda. 

Vissa har arbetat inom samma organisation under lång tid, medan andra endast arbetat på 

TeliaSonera under bara några år. Eftersom de medarbetare som undersöks i denna studie har 

så pass olika erfarenheter av ledarskap vill författarna av denna studie tro att de kan bidra till 

att skapa en givande bild av uppfattningen om de valda begreppen för denna undersökning. 
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Ett av dessa valda begrepp för undersökningen är det karismatiska ledarskapet. 

Diskussionerna kring denna form av ledarskap togs först upp av sociologen Max Weber 

(1921/1980 se Schyns & Sanders 2007). Han påstod, enligt Schyns och Sanders (2007), att 

ledare inte kan vara karismatiska om inte deras följare uppfattar dem som sådana. Alltså sägs 

karismatiska ledare egentligen bero på följarnas uppfattning, men det behöver nödvändigtvis 

inte vara en verklighetstrogen spegling (Schyns & Sanders 2007). Bacha (2010) utgår ifrån 

antagandet att karismatiska ledare skapar förtroende, respekt och höga krav på prestation 

bland sina följare. Därför förväntar sig anställda som uppfattar sin ledare som karismatisk att 

denne ska prestera bättre, det vill säga vara mer effektiv. Enligt Bacha (2010) finns ett 

förhållande mellan anställdas uppfattning om sin ledares karisma och uppfattad prestation 

inom organisationen och prestation kopplas vanligen till effektivitet. Bacha (2010) säger även 

att ledare som uppfattas som energiska har en påverkan på organisationens prestation. Bacha 

(2010) menar att denna relation mellan ledarskapskarisma och effektivitet helt och hållet är 

beroende av hur ledaren uppfattas av de anställda. Eftersom karisma och prestation likt ovan 

nämnt kan kopplas samman, och prestation och effektivitet vanligen benämns i varandras 

samband (Shamir, House & Arthur 1993), skapas ett intresse från författarnas sida att 

undersöka om begreppen kan kopplas ihop även då medarbetares uppfattningar är 

involverade. Meningen är att utreda vad medarbetarna upplever som en karismatisk ledare 

och en effektiv ledare, och om de utifrån dem ser en koppling till bra ledare. Det finns 

dessutom ett intresse att studera huruvida det finns ett likhetstecken mellan medarbetarnas 

uppfattning kring bra, effektivt och karismatiskt ledarskap. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka hur ledarskap definieras 

och hur en bra ledare karaktäriseras ur termer som egenskaper, karisma och effektivitet. 

Därtill syftar studien till att utreda om ett likhetstecken finns mellan medarbetarnas 

uppfattning om bra, effektiva och karismatiska ledare. 

1.4 Frågeställning 

 Vad är ledarskap enligt medarbetarna?  

 Hur definierar medarbetarna bra, effektiva och karismatiska ledare? 

 På vilket sätt kan de egenskaperna som medarbetare efterfrågar hos en ledare kopplas 

till bra, effektivt och karismatiskt ledarskap?  



6 

2 Teori 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som kommer ligga till grund för 

analysen tillsammans med det empiriska materialet. Kapitlet inleds med en presentation av 

tidigare ledarskapsdefinitioner och övergår sedan till att presentera teorier kring ledarskap 

och personlighet. Därefter redogörs för teorier om effektivt och karismatiskt ledarskap. 

Kapitlet avslutas med en diskussion som tar upp hur de olika teorierna förhåller sig till 

varandra och varför de är relevanta för studien. 

2.1 Tidigare diskussioner kring ledarskapsdefinitionen 

Kort (2008) har gjort ett försök att summera de definitioner som finns kring ledarskap för att 

komma fram till den faktiska innebörden. Han konstaterar att standarddefinitionen av 

ledarskap är en relation mellan ledare och följare. Hogan, Curphy, Hogan och Fowler (1994) 

argumenterar också för denna definition men påpekar tilläggsvis att alla typer av relationer 

mellan ledare och följare inte skapar ledarskap. De som använder makt för att få andra att 

göra saker åt dem är inte ledare och ledarskapet uppstår bara om det finns följare villiga att 

själva uppnå de mål som finns till för gruppen. “Ledarskap är övertygelse, inte dominans” 

(Hogan, Curphy, Hogan & Fowler 1994 s. 493). I motsats till detta diskuterar Yukl (2010) 

standarddefinitionen av ledarskap på ett annat sätt. Han menar att makt inte skulle ha en 

negativ påverkan på ledarskapet då han hävdar att ledarskap innebär en process där inflytande 

utövas över andra människor för att vägleda och strukturera aktiviteter och relationer i en 

grupp eller organisation. Detta har också benämnts som gruppkoordinering av Kaiser, Hogan 

och Craig (2008). Vidare hävdar Kort (2008) att innebörden av ledarskap måste bestämmas 

utanför den formella struktur som organisationer skapar.  

2.2 Ledarskap och personlighet 

Ledarskap kan vara en svår kvalitet att uppnå. Bass (1990 se Andersen 2006) hävdar att det 

inte finns någon omfattande teori kring ledares personlighet men att det med den forskning 

som finns är rimligt att det är personlighetsdrag som skiljer ledare från att vara följare. Enligt 

Kirkpatrick och Locke (1991) finns det bevis för att personlighetsdrag i form av egenskaper 

spelar roll för att definiera en ledare men att det inte är det som avgör om en ledare är bra eller 

inte. Egenskaper är grundläggande och genom att titta på dem kan man avgöra vilka som har 

potential att bli ledare. Egenskaper påverkar till stor del en ledares beteende. Gibb (1969 se 
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Andersen 2006) motsätter detta då han konstaterar att det inte alls finns några specifika 

personlighetsdrag som kan definiera ledarskap.  

Enligt Billsberry och Meisel (2009) är det just egenskaper och karaktärsdrag som medarbetare 

och anställda använder när de beskriver en bra ledare. Han menar att de egenskaper som av 

medarbetarna ofta pekas ut som mycket viktiga hos en sådan ledare är att de är trygga, 

självsäkra, erfarna, beslutsamma, tillkännagivande, stabila, mogna, självständiga och 

tillgängliga. Det ska även för medarbetarna vara viktigt att en ledare tror på sig själv och 

andra, är lugn, avslappnad, öppen för dialog, rolig, omtänksam, uppmärksam och 

professionell i sin ledarroll. De egenskaper som enligt Billsberry och Meisel (2009) är mindre 

önskade hos en ledare är orolig, känslosam, kontrollerande, ursäktande, sårbar och stressad. 

Enligt Hudea (2015) är egenskaper något som är grundläggande för en bra ledare och 

motbevisar därför Kirkpatrick och Locke (1991) i åsikten om att egenskaper inte kan avgöra 

om en ledare är bra eller inte. Hon hävdar att alla bra ledare har mod, en stark 

övertalningsförmåga, kreativitet, är initiativtagande, kan ta ansvar och är dedikerade till sitt 

arbete. Hudea (2015) menar också att utöver dessa grundläggande egenskaper kan man som 

ledare lära sig att utveckla flera element som är viktiga för att kunna vara en ledare. 

Självmedvetenhet, självkontroll, självmotivation och strategiskt tänkande är något som ledare 

inte behöver ha från grunden utan som de kan lära sig genom träning och utbildning. Goffee 

och Jones (2000) stämmer in i Hudea’s (2015) åsikt om att en ledare måste ha vissa 

egenskaper från grunden och alla kan därför inte bli en ledare. 

 

Även De Hoogh, Hartog och Koopman (2005) hör till de forskare som tror på att 

personligheten påverkar ledarskap. De visar en modell som har sammanfattats av en rad 

forskare vilken visar fem olika faktorer som är grundläggande för strukturen i en människas 

personlighet. De anser precis som Hudea (2015) att dessa egenskaper är medfödda. De fem 

faktorerna är: Neurotism (som också skulle kunna beskrivas som emotionell instabilitet), 

Trevlighet, Extroversion, Noggrannhet och Öppenhet (för upplevelser) (Goldberg & Sweeney 

1996). Modellen har använts av flera forskare för att beskriva hur olika personlighetsdrag kan 

kopplas till bland annat karismatiskt ledarskap. Enligt en studie gjord av Silverthorne (2001) 

finns det även en koppling mellan den beskrivna modellen, vilken kallas “The Five-Factor 

Model”, och effektivitet.  
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Ashton et al. (2004) tar upp en mer utvecklad modell som kallas “The Big Six” för att bidra 

till diskussionen om personlighet och ledarskap (se bilaga 1). Den har tagits fram av flera 

forskare där faktorerna har omdefinierats och ytterligare en faktor - Ärlighet - har lagts till. 

Ashton och Lee (2001) delar upp de sex faktorerna i två delar. De första tre är Ärlighet, 

Trevlighet och Neurotism, vilka de förklarar som tre individuella drag som lägger grund för 

pro-socialt eller anti-socialt beteende. De resterande tre dimensionerna, Extroversion, 

Noggrannhet och Öppenhet, kan man själv välja att sträva mot.  

 

Även Kowalski och Yoder-Wise (2003) stämmer in i personlighetsdiskussionen med att 

beskriva fem element som de anser lägger grunden för ledarskap: Karaktär, som är kärnan av 

dig själv och påverkar hur man uppför eller för sig; Åtagande, som handlar om att följa sina 

ord och hålla sina löften; Samhörighet, som är förmågan att ha en relation med andra 

människor; Medkänsla, vilket innebär att vara öppen för känslor; och Självsäkerhet, som gör 

att man tror på sig själv och kan hantera konflikter eller andra svåra situationer. Även om 

samtliga av dessa fem element är viktiga, är den första - Karaktär - den viktigaste då det 

skapar förtroende i relationen till ledaren vilket gör att följarna tillåter ledaren att leda. 

 

Haddon, Loughlin och Mcnally (2015) föreslår att följare kan anpassa sina önskemål gällande 

en ledares personlighet i olika situationer. De pratar om en krisledare som målas upp som en 

ledare som är motiverande, karismatisk och stimulerande men som inte är brydd av specifika 

behov eller individuellt utformade arbetsuppgifter eller liknande. De hävdar också att flera 

ledaregenskaper är lika värdefulla för följarna både i krissituationer och i lugnare 

sammanhang, exempelvis motivation, inspiration och stimulering. Haddon, Loughlin och 

Mcnally (2015) pratar också om att följarna kategoriserar personlighetsdrag i maskulina och 

feminina drag. En ledare är maskulin genom att ta beslut och handla snabbt, medan de 

samtidigt är feminina genom att ha en mycket hög nivå av kommunikationsfärdigheter. 

2.3 Myter inom ledarskapsforskningen 

Som Bowles (1997) beskriver så baseras ofta synen på ledarskap på bilder av kraftfulla, 

hjältelika individer som synts och omtalats i berättelser genom historiens gång. Bilderna av 

ledare grundas därför ofta på legender eller myter. Goffee och Jones (2000) beskriver fyra 

vanliga myter som finns inom ledarskapsforskningen (se bilaga 2). De hävdar att det är en 

myt att tro att alla kan bli ledare. De dementerar också vanliga åsikter om att ledare alltid 

levererar resultat och att ledare alltid är bra coacher. Det finns en möjlighet att bra ledare även 
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är bra coacher men att det bara är en tillfällighet om så skulle vara fallet. En annan vanlig myt 

de nämner är tron på att personer som tagit sig upp till toppen inom exempelvis en 

organisation är bra ledare. Personer som tar sig till toppen gör ofta det av andra anledningar 

än sin ledarskapskvalitet. Ledare är bara personer med följare och position har ingenting med 

det att göra (Goffee & Jones 2000). 

2.4 Effektivt ledarskap 

2.4.1 Effektivitet 

Biloslavo, Bagnoli och Figelj (2013) hävdar att inre effektivitet generellt kan uppnås genom 

att maximera resultatet i förhållande till sina resurser och det kan räknas fram på tre olika sätt. 

Genom att uppskatta kostnaderna eller de resurser som förbrukas i en handling (även kallat 

input), genom att uppskatta resultatet (output) av handlingen och sedan jämföra dessa två med 

varandra. Den yttre effektiviteten är en indikator som ges av förhållandet av det erhållna 

resultatet jämfört med det avsedda eller förväntade resultatet. Att vara effektiv på den yttre 

nivån betyder att göra "rätt" saker. Att vara effektiv på den inre nivån innebär att göra saker 

"rätt". (Biloslavo, Bagnoli & Figelj 2013) 

 

Mehrabi, Safaei och Kazemi (2013) pratar inte om inre eller yttre effektivitet utan hävdar 

istället att uppfattningen om effektivitet inom en organisation istället är uppdelad i tre 

dimensioner: ledareffektivitet, kollektiv effektivitet och själveffektivitet. Själveffektivitet 

definieras som en individuell åsikt om hur personen organiserar och implementerar 

nödvändiga handlingar eller arbetssätt för att bli framgångsrik. Med kollektiv effektivitet 

menas gemensamma antaganden kring förmågan att koordinera samt organisera och 

implementera dessa nödvändiga handlingar eller arbetssätt för att utvecklas. Ledarens 

effektivitet beskrivs som en relation mellan ledaren och dennes kollegor, det förutbestämda 

arbetet och auktoriteten som ledaren får genom sitt maktinnehav. Mehrabi, Safaei och Kazemi 

(2013) visar med sin studie att det finns ett starkt samband mellan ledarens personlighet och 

hur effektiva följarna blir i sitt arbete. 

2.4.2 Den effektiva ledaren 

Hannah, Woolfolk och Lord (2009) beskriver en koppling mellan inre effektivitet och 

personlighetsdrag. De föreslår att när ledaren befinner sig i ett positivt psykologiskt stadie 
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med en känsla av inre effektivitet, leder det till ett effektivt ledarskapsengagemang, flexibilitet 

och en möjlighet till anpassning för alla de utmaningar som karaktäriserar komplexa kontexter 

i en organisation. De stämmer in i tron på själveffektivitet som tidigare nämnda Mehrabi, 

Safaei och Kazemi (2013) diskuterade. En högre nivå av denna så kallade själveffektivitet ger 

en sorts inre vägledning och skapar ett driv mot att fullfölja svåra uppgifter och stora 

möjligheter på ett framgångsrikt sätt (Hannah, Woolfolk & Lord 2009). Därav har det 

argumenterats för att de nuvarande förhållandena i världen kräver att ledare hela tiden står 

upp för att möta de komplexa utmaningar som kan uppstå och vill påverka sina följare och 

organisationen positivt (Hannah, Avolio, Luthans & Harms 2008). 

 

Tidskriften Strategic Direction (2013) beskriver hur dagens ledare idag står inför många 

utmaningar. Hela samhället förändras i rask takt och många olika typer av organisationer 

påverkas av det. Det enda som finns stadigt i dagens samhälle är förändring då regeringen, 

kommuner, den finansiella situationen, skola och sjukvård och mycket mer hela tiden har nya 

förändringar framför sig. Därför beskrivs effektiva ledare som att de kan hantera dessa 

förändringar och vända dem till något effektivt.  

 

Grimm (2010) hävdar att alla ledare måste ha vissa egenskaper för att vara effektiva. Ett 

exempel är självförtroende. En ledare måste vara säker på sig själv och att vara det innebär en 

tro på att han eller hon har vad som krävs för att klara av jobbet, som i det här fallet är att 

leda. Självförtroende utvecklas över tiden i takt med att ledare får mer erfarenhet. Ledare 

måste också ha ett syfte och förmedla det till sina följare. När följarna vet sitt syfte, får de en 

känsla av riktning och kommer troligtvis inte känna sig vilsna. Det kan man uppnå genom att 

till exempel vara öppen och ärlig med sin personal och diskutera. Ledaren måste vara 

mottaglig för personalens röster och inte avbryta med frågor eller genom motstånd (Siegel 

2000 se Grimm 2010).  

 

Kirkpatrick och Locke (1991) kommer med ett motargument till kopplingen mellan 

egenskaper och effektiva ledare som Grimm (2010) visade på. Kirkpatrick och Locke (1991) 

hävdar istället att det finns forskning som tyder på att särskilda egenskaper hos en person inte 

garanterar framgång som ledare. Det är svårt att hitta teoretiska, logiska och empiriska 

argument som överhuvudtaget stöttar åsikterna om att ledares personlighet orsakar effektivitet 

för organisationen. Dock anser de (Kirkpatrick & Locke 1991) att det finns visst stöd för att 

effektiva ledare skiljer sig från andra personer gällande vissa nyckelfaktorer. Dessa faktorer 
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inkluderar exempelvis driv som kan definieras av motivation, ambition, prestation, initiativ 

och energi. Andra faktorer är ledarskapsmotivation som innebär en vilja att leda utan att 

känna ett behov av makt, ärlighet och integritet samt kunskap om branschen och 

verksamheten. Vidare hävdar Kirkpatrick och Locke (1991) att det inte finns lika tydliga 

bevis på att egenskaper som karisma eller flexibilitet skulle vara nödvändigt för att en ledare 

ska vara effektiv. Detta motsätter dock andra forskare som tvärt om menar att karismatiska 

personlighetsdrag sannolikt bidrar till ett effektivt ledarskap (Judge, Bono, Ilies & Gerhardt 

2002). 

 

Dessa olika perspektiv på ledarskapseffektivitet har en gemensam tråd som är sammanlänkad 

med prestation (Shamir, House & Arthur 1993). En tråd som menar att de känslor och 

kvaliteter som en ledare visar, oavsett om de är kopplade till deras personliga drag eller till 

det budskap de vill visa, är direkt eller indirekt relaterat till en ledares framgång.  

2.5 Karismatiskt ledarskap 

House, Spangler, och Woycke (1991) har en teori vad gäller förhållandet mellan effektivitet 

och karisma. De påstår att det snarare är så att när man uppfattar att någon presterar bra, 

förknippas det med karisma hos personen, istället för att det är de karismatiska egenskaperna 

som skapar prestationen vilket Judge, Bono, Ilies och Gerhardt (2002) anser. Dock visar 

undersökning av House, Spangler, och Woycke (1991) på att det faktiskt finns ett samband 

mellan karismatiska ledare och effektiva ledare. 

 

Jacobsen och House (2001) menar på att det finns ett äldre och ett senare perspektiv på 

karismatiskt ledarskap. Enligt det äldre sättet beror en karismatisk ledare på de sociala 

förhållanden i vilken denne befinner sig (Max Weber 1922 se Jacobsen & House 2001). 

Exempelvis synliggörs en karismatisk ledare vid en krissituation vilket även är något som 

Haddon, Loughlin och Mcnally (2015) kommit fram till. Det senare perspektivet att se på 

karisma fokuserar på personlighetsdrag och beteende hos ledare som har inflytande på andra. 

En karismatisk person kan enligt sociologen Max Weber (1922/1968 se Levay 2010) 

definieras som en person som är “considered extraordinary and treated as endowed with 

supernatural, superhuman, or at least specifically exceptional powers or qualities” (Max 

Weber 1922/1968 se Levay 2010 s. 128). Levay (2010) tolkar i sin tur begreppet karismatiskt 

ledarskap som att en formell eller informell ledare i en organisation får hängivna följare som 
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inte bara beror på deras position, utan också på att han eller hon är en extraordinär, begåvad 

och inspirerande person. 

 

Conger (1999) hävdar att det som skiljer en karismatisk ledare från en icke-karismatisk ledare 

är det ständiga sökandet efter nya potentiella möjligheter i ett tillstånd då allt är som vanligt. I 

och med att de hela tiden ser brister eller möjligheter i organisationen eller marknaden de 

befinner sig i, ses de som innovativa skapare av förändring. Karismatiska ledare beskrivs 

generellt i litteratur som visionära, motiverande och övertygande och deras prestationer är 

exemplariska. Klein och House (1995) stämmer in i denna åsikt då de menar att kunna se en 

vision och att vara bra på att kommunicera är förutsättningar för att vara en karismatisk 

ledare. Ofta förknippas kraftfulla ledare som är duktiga retoriker med karisma men det är 

ingen nödvändighet. Även mer lågmälda personer kan vara karismatiska. Egenskaper som 

stöttande, pålitlig, dynamisk, positiv och självsäker förknippas generellt också med 

karismatiska personer. Hartog, House, Ruiz-Quintanilla, Dorfman och Koopman (1999) 

tillägger att vad som förknippas med karismatiskt ledarskap påverkas av vilken kultur 

personen befinner sig i men i de flesta kulturer förknippas det även med att vara entusiastisk, 

risktagande, ambitiös, unik, ärlig, känslig, ha medlidande och stark vilja. Vidare argumenterar 

Jacobsen och House (2001) i enighet med övriga forskare som anser att personligheten spelar 

stor roll för det karismatiska ledarskapet. De uttrycker att en karismatisk ledare är någon vars 

personlighet följarna kan identifiera sig med, som följarna vill efterlikna och en person som 

har visioner för framtiden, vilket tillsammans får följarna att agera och prestera. De nämner 

även en negativ aspekt av karisma. Om det karismatiska ledarskapet går till överdrift kan 

steget vara nära till att ledarens förtrollning avtar och följarna istället tappar förtroendet. 

 

Trots det stora antalet forskare som har visat tro på vikten av personlighet är Klein och House 

(1995) några av få som inte beskriver karisma som enbart personlighetsdrag. De förklarar 

istället karisma som en eld som tänder följares energi, hängivenhet och prestation. De säger 

att karisma är en produkt som utgörs av tre element: 1) en gnista - en ledare med karismatiska 

kvaliteter, 2) flambart material - följare som är öppna och mottagliga för karisma och, 3) syre 

- en miljö där det är möjligt för karisma att frodas (Klein & House 1995 s. 183). Karisma 

uppstår inte i en ledare eller hos följarna utan i relationen mellan en ledare med karismatiska 

egenskaper och en följare som är öppen för att lägga märke till dessa. 
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2.6 Teoridiskussion  

Ledarskap och organisation har en stark koppling till varandra (Andersen 2006) och det har 

hävdats av vissa att ingenting inom en organisation kan åstadkommas utan ledarskap 

(Yammarino 2013). Eftersom ledarskap är ett mycket komplext område finns det en mängd 

forskning och definitioner kring det (Grimm 2010) men standarddefinitionen är att ledarskap 

utgör en relation mellan ledare och följare (Kort 2008). Det har konstaterats att ledarskap och 

en ledare uppfattas olika av olika individer (van Quaquebeke, van Knippenberg & Brodbeck 

2011) samt att det är just i termer kring egenskaper och personlighet som medarbetarna 

definierar ledarskap (Billsberry & Meisel 2009), då forskare menar att medarbetare lätt kan 

sätta ord på sådana begrepp. Då en av denna studies frågeställningar syftar till att undersöka 

hur medarbetare definierar ledarskap, är det högst relevant att använda forskares tidigare 

definitioner och antaganden kring detta som grund. 

 

Bass (1990 se Andersen 2006) är tveksam till att det finns någon omfattande teori som 

beskriver ledares personlighet medan exempelvis Kirkpatrick och Locke (1991) hävdar att det 

finns bevis för att personlighetsdrag i form av egenskaper spelar roll för att definiera en bra 

ledare. Sådana personlighetsdrag eller egenskaper kan vara Trevlighet, Neurotism, 

Extroversion, Noggrannhet, Öppenhet och Ärlighet (Ashton & Lee 2001) eller Karaktär, 

Åtagande, Samhörighet, Medkänsla och Självsäkerhet (Kowalski & Yoder-Wise 2003). 

Grimm (2010) talar för att dessa egenskaper även hänger ihop med effektiva ledare, medan 

Kirkpatrick och Locke (1991) beskriver att det är svårt att hitta teoretiska, logiska och 

empiriska argument som över huvud taget stöttar åsikterna om att ledares personlighet orsakar 

effektivitet för organisationen. Dock skiljer sig effektiva ledare från andra personer då de 

uppvisar egenskaper som driv, ambition, prestation, initiativ och energi. Hudea (2015) hävdar 

att en ledare behöver ha vissa egenskaper i grunden för att kunna bli en bra ledare vilket 

Goffee och Jones (2000) utvecklar då de menar att det är en myt att alla kan bli ledare.  

 

När det talas om ledare nämns ofta effektivitet. Enligt Biloslavo, Bagnoli och Figelj (2013) 

kan effektivitet delas upp i inre och yttre effektivitet medan Mehrabi, Safaei och Kazemi 

(2013) istället delar upp begreppet i ledareffektivitet, kollektiv effektivitet och 

själveffektivitet. Hannah, Woolfolk och Lord (2009) beskriver att det som gör en ledare 

effektiv är att den har en inre känsla av effektivitet vilket skapar driv och ambition hos denne. 

När Strategic Direction (2013) skriver om effektiva ledare handlar det istället om att vara 
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anpassningsbar i den föränderliga värld vi lever i. En annan forskare (Grimm 2010) hävdar att 

vissa egenskaper så som exempelvis självförtroende går att kopplas till effektiva ledare. 

Kirkpatrick och Locke (1991) argumenterar mot detta och menar att inga egenskaper går att 

kopplas till effektiva ledare. Däremot stödjer de att vissa nyckelfaktorer faktiskt kan skilja 

effektiva ledare från andra. 

 

Speciellt karaktäriserande för karismatiska ledare är att de bland annat är motiverande, 

framtidsorienterade, stöttande, innovativa, dynamiska, risktagande och självsäkra (Conger 

1999; Klein & House 1995; Hartog, House, Ruiz-Quintanilla, Dorfman & Koopman 1999; 

Jacobsen & House 2001). En koppling kan ses mellan egenskaperna för effektiva ledare och 

karismatiska ledare då egenskaperna hos de båda liknar varandra till viss del (House, Spangler 

& Woycke 1991). Billsberry och Meisel (2009) menar att denna koppling även går att se och 

skapa från medarbetarnas perspektiv, vilket gör tidigare studier kring sambandet mellan av 

medarbetare önskade egenskaper hos effektiva och karismatiska ledare relevanta att studera.  

 

De liknelser och redogörelser av specifika egenskaper för bra, effektiva och karismatiska 

ledare i avsnittet ovan är vad som gör dessa teorier relevanta. Enligt Billsberry och Meisel 

(2009) är de viktigaste egenskaperna hos en ledare från medarbetarnas perspektiv att de är 

trygga, självsäkra, erfarna, beslutsamma, tillkännagivande, stabila, mogna, självständiga och 

tillgängliga. Det ska även för medarbetarna vara viktigt att en ledare tror på sig själv och 

andra, är lugn, avslappnad, öppen för dialog, rolig, omtänksam, uppmärksam och 

professionell i sin ledarroll. Flera av dessa egenskaper nämns i de teorier som denna uppsats 

förhåller sig till, vilket argumenterar för att de är relevanta att använda även i ett 

medarbetarperspektiv.  
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3 Metod 

 

I detta kapitel redovisas valet av metod och tillvägagångssätt för att samla in empiriskt 

material samt kritik till metodvalet 

3.1 Val av metod 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats som baseras på intervjuer. Kvalitativa 

undersökningar utförs genom ett tolkande tillvägagångssätt (Bryman 2011) där kunskap 

betraktas som en social konstruktion. Dessa typer av studier har ett intresse för sociala 

gruppers relationer, beteendemönster eller normer (Denscombe 2009) och bygger i första 

hand på intervjuer eller observationer (Ahrne & Svensson 2013). En kvalitativ studie har 

oftast, precis som denna, en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, där teori 

genereras av forskningsresultaten (Bryman 2011). Studien har en kvalitativ ansats eftersom 

den ämnar ge en ökad förståelse för medarbetares tankar och uppfattningar om ledarskap.  

3.1.1 Val av källor 

För denna studie sker den primära empiriinsamlingen genom personliga semistrukturerade 

intervjuer samt en intervju via mail. Intervjuer är mycket mer än en konversation. De 

innefattar en mängd antaganden och kunskap om situationen vilket normalt inte finns i en 

vanlig konversation (Denscombe 2009). Intervjuer bygger ofta på att skapa kunskap om något 

som forskaren inte känner till (Ahrne & Svensson 2013). Intervjuer lämpar sig för 

empiriinsamling till denna studie eftersom de baseras på åsikter, uppfattningar eller känslor. 

Intervjuerna skapar också en möjlighet att sätta de kvalitativa iakttagelserna i en kontext 

(Haddon, Loughlin & Mcnally 2015). Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en 

lista med ämnen och frågor som ska diskuteras och besvaras (Denscombe 2009). Det är 

viktigt att intervjuaren är flexibel gällande frågornas ordningsföljd och att låta den som blir 

intervjuad utveckla sina egna idéer och tankar kring de ämnen som tas upp (Trost 2010). 

 

Det material som vanligen används för tidigare teorier inom kvalitativa studier bör vara 

baserade på kvalitativt undersökningar (Maxwell 2010). Det tidigare material som denna 

studie inkluderar är i flera fall baserad på kvantitativ forskning. Kvalitativ forskning tycks 

vara en minoritet inom ledarskapsforskningen trots att den kvalitativa metoden idag antas 

användas i betydligt större utsträckning än för cirka 30 år sedan (Bryman 2004). Det har 



16 

under en lång tid pågått en diskussion bland forskare gällande att använda sig av kvantitativ 

forskning i den kvalitativa (Maxwell 2010), bland annat för att de två metoderna har ansett 

vara inkapabla med varandra. Dock finns det även en till sida av myntet som hävdar att 

kvantitativ forskning i kvalitativ gör att forskningen blir mer vetenskaplig och evidensbaserad 

och det finns ett flertal forskare som har gjort precis detta (Maxwell 2010). Inom 

ledarskapsforskningen används kvantitativ forskning i kvalitativ framförallt för att beskriva 

korrelationer mellan exempelvis en ledares personlighetsdrag och effektivitet eller följarnas 

prestation (Judge et al. 2002). Då författarna av föreliggande studie bland annat undersöker 

huruvida medarbetarna skapar en koppling mellan bra ledarskap, karisma och effektivitet görs 

bedömningen att inkluderingen av kvantitativa artiklar som undersökt liknande 

begreppsrelationer är fördelaktiga för studien. 

3.2 Urval 

3.2.1 Val av företag 

Studien undersöker TeliaSoneras medarbetares definition av olika begrepp inom ledarskap 

och är avgränsat till TeliaSoneras svenska verksamhet (TeliaSonera Sverige AB 2015) med 

kontor i Farsta och den internationella driftcentralen och kontrollcentret i Karlstad. 

TeliaSonera Sverige AB är en dotterkoncern till huvudbolaget TeliaSonera AB (TeliaSonera 

AB 2015) och svarar för slutkundsaffärerna inom telekommunikation på den svenska 

marknaden där huvudkontoret finns i Stockholm. Telekommunikationsbranschen utvecklas 

snabbt vilket gör att TeliaSonera konstant måste ha ett stort fokus på att utveckla sina affärer 

och produkter – därmed hela organisationen. TeliaSonera-koncernen arbetar ständigt mot att 

förena människor med sitt syfte “Bringing the World Closer” (TeliaSonera 2015). 

 

Under de senaste åren har TeliaSonera AB varit i blåsväder då det år 2012 uppdagades i 

Uppdrag Granskning att bolagets ledning var inblandad i en stor mutskandal. Det ledde till att 

delar av styrelsen byttes ut och företagets VD Lars Nyberg avgick nästkommande år (Alestig 

2014). Efter detta har en ny koncernledning tillsatts (Stockholm TT 2013) och bolaget har fått 

en ny VD vid namn Johan Dennelind (Kihlström 2013). TeliaSoneras VD:ar och ledarskapet 

inom organisationen har därför diskuterats genom åren. Företaget har förutom mutskandalen 

upplevt snabbt sjunkande värden på börser och har avskedat chefer på grund av att flera av 

dem inte anses ha levt upp till företagets krav på utveckling och framåtblickande och således 

ansetts ha misslyckats med sitt ledarskap (Almgren 2015). Baserat på detta anser författarna 
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av denna studie att medarbetare inom företaget troligen har mycket erfarenheter och tankar 

kring olika typer av ledare och ledarskap. Detta leder till bedömningen att medarbetarna på 

TeliaSonera kan bidra med mycket värdefulla åsikter kring ämnet ledarskap. 

3.2.2 Val av respondenter 

Intervjuobjekten valdes ut genom ett snöbollsurval som ligger i linje med ett subjektivt urval. 

Med detta urval får man kontakt med personer som är relevanta för studien, som i sin tur leder 

vidare till andra relevanta intervjuobjekt (Denscombe 2009). Denna urvalsmetod valdes för att 

på ett effektivt sätt hitta medarbetare på olika nivåer inom organisationen som har olika 

erfarenheter och kunskap om ledarskap och därmed kan ge en helhetsbild över uppfattningen 

om ledarskap från flera olika synvinklar. 

 

Urvalsprocessen inleddes med ett intervjuobjekt som enligt denna studiens författare har stor 

kännedom och erfarenhet av ledarskap, både från ett medarbetar- och ledarperspektiv och som 

även är en nära släkting till en av författarna. Denna respondent fick sedan i uppgift att 

kontakta flera relevanta personer som på olika nivåer inom TeliaSonera anser sig ha 

erfarenhet eller värdefulla åsikter om ledarskapsområdet. Detta resulterade i att gruppen av 

respondenter bestod av sjutton anställda i varierande ålder mellan 30-65 år, varav tre var 

kvinnor och fjorton män. Två av respondenterna har högre ledande positioner, tretton av dem 

arbetar på mellanchefs-nivå och två av respondenterna arbetar i driften. Flera av 

respondenterna har arbetat flera år inom TeliaSonera och har arbetat även i andra positioner 

än den de har för närvarande. Åsikterna om ledarskap utgick från vad intervjuobjekten själva 

upplever att det betyder och innebär. Detta eftersom en objektiv bild om ledarskap och övriga 

termer skulle skapas genom intervjuobjektens egen tolkning, utan intervjuarnas påverkan. 

3.3 Genomförande 

Det empiriska underlaget till denna studie består av sjutton semistrukturerade intervjuer med 

medarbetare som har olika erfarenhet av ledarskap och ledare.  

 

När tillräckligt många intervjuobjekt kontaktats och tackat ja till att delta, skickades ett 

informationsmail ut till samtliga deltagare där författarna presenterade sig själva och studiens 

syfte. Denna del av intervjuprocessen kallas orientering (Kvale & Brinkmann 2014). 

Intervjuobjekten informerades innan deltagandet endast om syftet med studien, då 
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intervjuarna ansåg att en möjlighet att förbereda svar på specifika frågor inte skulle ge en lika 

spontan och ärlig bild kring ämnet. 

 

För att få respondenten att vilja ge synpunkter på sitt liv och sin värld bör intervjuaren till att 

börja med ge respondenten en uppfattning om intervjuaren (Kvale & Brinkman 2014). Varje 

intervju inleddes därför med en kort och avslappnad presentation om författarna och studiens 

syfte. Vidare ställdes frågan om respondenten godkänner ljudupptagning. Vid varje muntligt 

intervjutillfälle användes en mobiltelefon för att spela in svaren. Denna upptagningsform 

användes då dokumentationen vid ljudinspelning blir näst intill fullständig (Denscombe 2009) 

och det gav en större möjlighet för båda författarna att vara lika delaktig i intervjuerna då 

ingen behövde fokusera på att anteckna. Heritage (1984) nämner några fördelar vid 

inspelning. Dels förbättrar det vad vi minns och minimerar risken för tolkningar som 

människor gör omedvetet. En annan fördel är att den som intervjuar kan lyssna upprepade 

gånger på respondenternas svar (Bryman & Bell 2010). Vid intervjuer som innehåller frågor 

som berör känsliga ämnen kan det vara till fördel att välja bort ljudinspelning som 

upptagningsmetod då intervjuobjekten kan känna sig mycket obekväma med att dela sådan 

information (Bryman & Bell 2010). Intervjuarna bedömde dock att frågorna inte ansågs som 

känsliga och fann därför ingen anledning till att avstå från ljudinspelning. I enighet med 

semistrukturerade intervjuer ställdes sedan frågorna i lämplig ordning som de inföll i 

intervjuguiden eller täcktes in under samtalets gång. 

 

Sexton av intervjuerna utfördes personligen för att kunna ställa följdfrågor och få utförligare 

svar. Vid val av plats kan det vara fördelaktigt att vara i en så neutral miljö som möjligt för att 

respondenten inte ska bli berörd av att någon hör eller ser (Ahrne & Svensson 2013). Då 

denna studie inte berör respondenternas nuvarande ledare utan snarare en allmän uppfattning 

om ledarskap, ansåg författarna att studiens pålitlighet inte skulle påverkas av att vara på 

respondenternas arbetsplats. En av intervjuerna genomfördes via mail där intervjuarna 

skickade frågeformuläret till intervjuobjektet som fick fylla i sina svar. Intervjupersonen ville 

gärna delta i studien men hade inte möjlighet att träffas personligen. Vid intervjuer via 

internet måste författarna bestämma sig för om intervjuerna ska ske synkront eller asynkront. 

Den förstnämnda metoden innebär att det är ett samtal som sker i realtid, exempelvis via 

chatt. Den sistnämna metoden, vilken använts i detta sammanhang, innebär att samtalet inte 

sker i realtid. Nackdel med att genomföra intervjun asynkront är att forskarna inte kan vara 

flexibla under intervjuns gång och ändra frågorna utefter respondentens svar (Bryman & Bell 
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2010). Mailintervjun skiljde sig därför mycket från de övriga personliga intervjuerna eftersom 

frågorna i detta fall blev strukturerade. Den bedömdes dock ändå vara relevant för studien då 

intervjupersonen ansågs ha mycket erfarenheter och tankar kring ledarskap. 

3.4 Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide är ett manus som mer eller mindre strukturerar upp intervjun. Intervjuerna 

för denna studie är semistrukturerade och för sådana intervjuer innehåller guiden en översikt 

över de frågor som ska täckas samt förslag på relevanta frågor (Kvale & Brinkmann 2014). 

Tre av frågorna i intervjuguiden var så kallade slutna frågor. Enligt direktiven för en 

semistrukturerad intervju utformades frågorna så att de inte skulle vara ledande (Trost 2010) 

och de öppna frågorna ställdes som sådana till samtliga intervjuobjekt. Den inledande frågan 

utformades för att generera information om den intervjuades arbete och dess nivå inom 

företaget, främst i syfte att få personen att slappna av genom att prata om något lättsamt 

(Alvehus 2013). Resterande frågor konstruerades för att uppnå syftet med studien och skapa 

den empiri som sedan legat till grund för analysen. Frågorna utformades således för att ge 

svar på den grundläggande problemformuleringen och frågeställningarna för studien (Bryman 

& Bell 2010). Studien har begränsats till teorier kring definition av ledarskap, personlighetens 

betydelse för ledarskap samt effektivt och karismatiskt ledarskap. Därav är studiens 

frågeställningar utformade för att hålla sig inom ramarna för studiens begränsningar. Studien 

har sitt fokus på medarbetarnas uppfattning kring ledarskap och utelämnar därför begreppet 

chef. Frågorna är även utformade på så vis att det som undersöks är de intervjuades generella 

uppfattning kring ledarskap och dess olika begrepp, då frågorna inte är inriktade mot 

ledarskapet i den specifika organisationen Telia Sonera. 

 

Pilotintervjuer utfördes innan de faktiska intervjuerna ägde rum med två intervjuobjekt som 

inte skulle delta i studien. Detta för att säkra att intervjuguiden var rätt utformad och för att 

undvika eventuella missförstånd kring intervjufrågorna. Kontakttagandet med dessa två 

skedde personligen och pilotintervjuerna utfördes hemma hos intervjuobjekten då det ansågs 

vara bekvämast och lämpligast. Dessa intervjuer användes endast som ett test och är inte en 

del av studiens empiri. Pilotintervjuerna visade att intervjuguiden inte behövde omarbetas i 

någon större utsträckning. Dock behövde några av frågorna förtydligas ytterligare för att 

intervjuobjekten skulle förstå den exakta betydelsen. När frågorna hade förtydligats ombads 

intervjuobjekten att se över dem för att kontrollera om de nu var tydligare. Pilotintervjuer 

bidrar inte enbart till att hitta eventuella missförstånd eller tvetydigheter kring intervjuguiden, 
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utan fungerar också som ett medel för att ge intervjuarna vana kring intervjuprocessen och 

säkerhet i hur de olika delmomenten i intervjuprocessen ska hanteras (Bryman & Bell 2010). 

Pilotintervjun och omarbetningen resulterade slutligen i en intervjuguide med följande tolv 

frågor:  

 

Börja gärna med att berätta lite om ditt arbete och vad du gör?  

Intervjun inleddes med en bred och enkel fråga för att försöka få respondenten avslappnad 

och bekväm i miljön (Alvehus 2013). Frågan har valts att inte tas med i bilagan för 

intervjusammanställningen då svaren riskerar avslöja respondenternas identitet. 

 

Vad betyder ledarskap för dig? 

Frågan ställdes för att utreda hur medarbetarna definierar ledarskap samt för att kunna 

undersöka om dessa stämmer överens med tidigare forskares definitioner (Hogan, Curphy, 

Hogan & Fowler 1994; Kaiser, Hogan & Craig 2008; Kort 2008; Yukl 2010). 

 

Hur upplever du en bra ledare? 

Frågan utformades för att från medarbetarnas perspektiv generera en bild över hur en ledare 

ska bete sig och i vilka termer bra ledare definieras. Detta eftersom tidigare forskare 

diskuterar att huruvida det finns tillräckliga teorier för att definiera en bra ledare (Kirkpatrick 

& Locke 1991; Goldberg & Sweeney 1996; Ashton & Lee 2001; Silverthorne 2001; Kowalski 

& Yoder-Wise 2003; Ashton et al. 2004; De Hoogh, Hartog & Koopman 2005; Gibb 1969 se 

Andersen 2006; Bass 1990 se Andersen 2006). 

 

Är det viktigt att en ledare har mycket kunskap om verksamheten, eller är det av större vikt att 

ledaren har kunskap om just ledarskap? 

Kunskap om verksamheten har av tidigare teorier betraktats som något viktigt för att skapa 

trovärdighet och motivation hos följarna. Därför användes denna fråga för att ta reda på om 

liknande beskrivningar görs av medarbetarna (Kirkpatrick & Locke 1991) 

 

Hur ska relationen mellan ledare och anställda vara? 

Då tidigare teorier diskuterar huruvida en ledares relation mellan denne och följaren ska vara 

genom att nämna makt och auktoritet, ställdes denna fråga för att utreda vad medarbetarnas 

åsikt kring detta är (Kirkpatrick & Locke 1991; Hogan, Curphy, Hogan & Fowler 1994; Kort 

2008; Yukl 2010; Mehrabi, Safaei & Kazemi 2013). 
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Om du fick måla upp din ”drömledare/drömchef”, hur skulle denna då vara? 

För att ytterligare förtydliga medarbetarnas beskrivning av en bra ledare ställdes denna fråga 

för att se vilka egenskaper som medarbetarna önskar hos sin ideala ledare samt för att se om 

medarbetarna använder andra medel än egenskaper och personlighet för att göra denna 

beskrivning. Det har av forskare tidigare diskuterat huruvida egenskaper kan ge en tillförlitlig 

bild för att beskriva en bra ledare (Kirkpatrick & Locke 1991; Goldberg & Sweeney 1996; 

Ashton & Lee 2001; Silverthorne 2001; Kowalski & Yoder-Wise 2003; Ashton et al. 2004; 

De Hoogh, Hartog & Koopman 2005; Gibb 1969 se Andersen 2006; Bass 1990 se Andersen 

2006) 

 

Motsats – hur är din mardrömsledare? 

Denna fråga utformades som ett komplement till föregående fråga, för att på så sätt utesluta 

att några viktiga egenskaper eller kvaliteter missats.  

 

Är en bra ledare bra i alla situationer? 

Frågan utformades för att få en ökad förståelse kring om medarbetarnas uppfattning om en bra 

ledare alltid är densamma och om förändring i omgivningen har en påverkan på vad som 

anses som en bra ledare (Max Weber 1922 se Jacobsen & House 2001; Strategic Direction 

2013). 

 

Vad betyder begreppet effektiv ledare för dig? 

Frågan användes för att utreda hur medarbetarna definierar effektivt ledarskap och vilka 

egenskaper de ser som viktiga hos effektiva ledare för att jämföra deras åsikter med tidigare 

forskare (Kirkpatrick & Locke 1991; Judge et al. 2002; Hannah, Avolio, Luthans & Harms 

2008; Hannah, Woolfolk & Lord 2009; Grimm 2010; Siegel 2000 se Grimm 2010; Mehrabi, 

Safaei & Kazemi 2013; Strategic Direction 2013). 

 

Hur uppfattar du termen karismatiskt ledarskap?  

Även denna fråga hade som syfte att undersöka medarbetarnas definitioner av begreppet samt 

vilka egenskaper som här ses som essentiella (House, Spangler & Woycke 1991; Klein & 

House 1995; Conger 1999; Hartog, House, Ruiz-Quintanilla, Dorfman & Koopman 1999; 

Jacobsen & House 2001; Max Weber 1922 se Jacobsen & House 2001; Levay 2010; Max 

Weber 1922/1968 se Levay 2010) 
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Den beskrivning du gör av en bra ledare, tror du att det är möjligt att vara en sådan ledare i 

verkligheten (eller är det bara en myt)? 

För att undersöka om medarbetarna i likhet med tidigare forskare ser idealledare som en myt 

ställdes denna fråga (Bowles 1997; Gibb 1969 se Andersen 2006). 

 

Kan alla bli bra ledare – kan man lära sig det? 

Frågan ställdes i syftet att se om medarbetarna anser att medfödda eller grundläggande 

egenskaper krävs för att kunna bli en ledare, då det kring detta råder det blandade åsikter om 

hos tidigare forskare (Kirkpatrick & Locke 1991; Ashton & Lee 2001; Kowalski & Yoder-

Wise 2003) 

3.5 Etiska riktlinjer 

Vid forskning där andra människor är delaktiga är etik något som bör tas hänsyn till (Orb, 

Eisenhauer & Wynaden 2001). Genomförandet av en forskningsstudie bör följa etiska 

principer och riktlinjer för att inte andra människor på något sätt ska komma till skada, såväl 

fysiskt som psykisk (Orb, Eisenhauer & Wynaden 2001). Som forskare finns lagar och regler 

som måste följas men det som utgör grunden gör forskningsetik är forskarens eget etiska 

ansvar (Vetenskapsrådet 2015). 

 

Några av de etiska aspekter som tagits hänsyn till i denna studie är anonymitet, rättvisa och 

frivillighet. Forskning kan utgöra en risk för såväl forskare som deltagare vilket gör att 

material som kan upplevas som känsligt bör hanteras varsamt och inte synliggöras. Att inte 

avslöja deltagarnas identitet, utan låta dem vara anonyma, är en viktig del (Orb, Eisenhauer 

&Wynaden 2001). Forskarna i denna studie informerade samtliga intervjupersoner innan 

intervjuerna började om att de skulle vara anonyma i studien och inga uppgifter som kunde 

avslöja identiteten skulle synliggöras. Detta eftersom forskarna ville att de intervjuade skulle 

kunna uttrycka sig på ett fritt och öppet sätt utan att behöva oroa sig för att svaren kunde 

orsaka problem i relationen till sina kollegor eller sin chef (Denscombe 2009). 

 

Rättvisa är ytterligare en etisk aspekt som bör has i åtanke (Orb, Eisenhauer & Wynaden 

2001). Det kan exempelvis handla om att forskare lägger mer vikt vid svaren från de deltagare 

som har högre position eller mer erfarenhet än andra deltagare vilket inte varit fallet i denna 

studie då forskarna varit noggranna med att samtliga svar hanterats jämlikt. Exempelvis 

eftersom författarna inte uppmärksammat vilka av deltagarna som arbetar på vilken position 
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inom företaget. Även i mötet mellan forskare och deltagare finns etiska aspekter att ta hänsyn 

till så som att om deltagaren skulle känna sig obekväm eller vilja avbryta intervjun så ska 

denne inte känna sig tvingad eller få något straff för det (Orb, Eisenhauer & Wynaden 2001). 

Deltagandet i studien har varit helt frivilligt och om någon deltagare hade velat avbryta 

intervjun skulle forskarna till denna studie inte ha något emot det. Här tas även hänsyn till 

samtycke, då deltagarna först godkänt sitt medverkande i studien och även givits möjlighet att 

avstå (Vetenskapsrådet 2015). 

 

Ur den etiska aspekten bör inga så kallade beroendeförhållanden finnas mellan intervjuarna 

och respondenterna (Vetenskapsrådet 2015). Sådana förhållanden kan gälla exempelvis 

släktskap eller familjerelationer. Denna studie inkluderar en respondent som enligt 

föreskrifterna anses ha en beroenderelation till en av intervjuarna. Dock vill författarna 

argumentera för att denna respondent frivilligt deltagit i studien precis som övriga och samma 

frågor har ställts till samtliga intervjuobjekt. Intervjun med denna respondent skiljer sig därför 

inte åt från övriga intervjuer på något sätt. Därför anses etiken av författarna inte ha påverkats 

av att inkludera respondenten. 

3.6 Tillförlitlighet och Kritik  

3.6.1 Reliabilitet och validitet 

Ett sätt att bedöma kvaliteten av kvalitativ forskning är att se till studiens reliabilitet och 

validitet (Rust & Cooil 1994). Graden av reliabilitet gäller bland annat diskussionen kring 

intervjuarnas och författarnas egna tolkningar av det empiriska materialet. Exempelvis 

påverkar författarnas enighet kring detta reliabiliteten för studien. Om författarna håller med 

varandra i de tolkningar som görs av det empiriska materialet, påverkar det reliabiliteten på 

ett positivt sätt (Rust & Cooil 1994). Samtliga intervjuer genomfördes med båda författarna 

närvarande och delaktiga, likaså transkriberingen av intervjuerna samt analysprocessen. Detta 

argumenterar därför för att risken för egna tolkningar minskar, då författarna gemensamt 

skapat tolkningar och därmed varit eniga.  

Inom reliabilitet kan även intervjuareffekten diskuteras (Denscombe 2009). Exempelvis 

intervjuarnas kön eller etniska ursprung kan inverka på hur mycket information de intervjuade 

vill delge och hur ärligt de svarar. Intervjuobjekten kan även känna sig otrygga med 

intervjuarnas ålder (Cleary, Horsfall & Hayter 2014). Eftersom båda intervjuarna var unga 
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kvinnor är det möjligt att detta påverkade svaren hos intervjuobjekten då majoriteten av de 

intervjuade var män i medelåldern. För att motverka denna effekt i största möjliga mån valde 

intervjuarna att presentera sig så neutralt som möjligt genom att beakta val av klädsel samt ha 

en tillmötesgående och avslappnad framtoning. Dessutom anses intervjuarnas identitet få som 

störst effekt då frågorna uppfattas som känsliga (Dencombe 2009) vilket inte är fallet i denna 

studie. Därav anses intervjuareffektens möjlighet att påverka vara liten. 

 

Validitet mäter om studien faktiskt undersöker det som varit för avsikt att studera (Alvehus 

2013). Denna studie hade som avsikt att studera medarbetares uppfattning och definitioner av 

olika termer inom ledarskap. Eftersom intervjuerna gav svar på detta och kunde leda till 

tydliga slutsatser anser författarna av denna studie att validiteten kring detta är hög. Alvehus 

(2013) tar även upp autenticitet vilket betonar huruvida de som intervjuats känner igen sig i 

beskrivningen i det redovisade resultatet. Det kan med andra ord sägas som att validitet kan 

användas för att förklara om studiens resultat reflekterar deltagarna eller kontexten på ett 

trovärdigt sätt (s. 530). Trots att det insamlade materialet inte har validerats av deltagarna görs 

antagandet att undersökningen är tillförlitlig då det under intervjuernas gång ställts 

bekräftande frågor för att säkerställa att svaren tolkas på rätt sätt. Vid studier som innehåller 

intervjuer talas det ibland om att man når en “mättnad” vilket innebär den punkt då det inte 

skulle tillföra ny information att ha ytterligare en intervju (Alvehus 2013). Studien kunde ha 

haft fler intervjuobjekt för att stärka validiteten ytterligare vilket gör att det går att hålla sig 

kritisk till detta vid granskning av denna studie. 

3.6.2 Generaliserbarhet och överförbarhet 

Vid kritisk förhållning till en studie bör även generalisering beaktas. Det vill säga om 

resultaten även är giltiga i större sammanhang eller inom andra områden. (Polit & Beck 2010; 

Alvehus 2013) Beträffande detta bör det tas i beaktning att samtliga intervjuer skett inom 

samma företag, dock inom olika avdelningar och på olika geografiska platser. Studien 

undersöker inte heller ledarskapet hos specifika ledare eller hos en enskild organisation vilket 

gör att intervjuguiden kan användas inom alla typer av organisationer för att göra en liknande 

undersökning. Därför vill författarna argumentera för att generalisering är möjlig. Viss kritik 

kan dock riktas mot tre av frågorna i intervjuguiden då dessa utformats som stängda frågor. 

För en semistrukturerad intervju som använts i denna studie ska frågorna bestå av öppna 

frågor. Sådana frågor gör att svaren blir bredare och det är lättare för intervjuarna att påverka 
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intervjuns innehåll med följdfrågor (Alvehus 2013). En intervju genomfördes via mail vilket 

gjorde att intervjuarna inte kunde ställa några följdfrågor eller förtydliga om behov av det 

skulle uppstå. Därför skiljde sig svaren från mailintervjun mycket från övriga intervjuer. På 

grund av det samt de stängda frågorna kan därför ytterligare eller mer utförliga svar som varit 

viktiga för studien ha uteblivit. 

 

Något som skulle kunna tala emot generaliseringen är att denna studie baseras på ett icke-

sannolikhetsurval (Alvehus 2013). På grund av det delvis selektiva urvalet råder en viss 

osäkerhet kring huruvida samma svar hade uppkommit om intervjuerna hade genomförts med 

helt andra deltagare som valts ut på ett annat sätt. Intervjuobjekten har som tidigare nämnt 

valts genom snöbollsurval där kontakt först tagits med en person som sedan använt sitt 

nätverk för att kontakta fler intervjupersoner. Denna metod riskerar att intervjuerna förblir 

inom ett nätverk av människor som redan känner varandra och sannolikt delar vissa åsikter 

samt att det kan leda till att intervjusvaren inte blir lika spridda (Alvehus 2013). 

 

Som ett resultat av detta bestod intervjuobjekten till största del av män. Endast tre av de 

sjutton deltagande medarbetarna var kvinnor. Det går därför inte att bortse från att detta kan 

ha påverkat studiens resultat, då det finns en stor sannolikhet för att män och kvinnor 

uppfattar termerna kring ledarskap på olika sätt (Kiser 2015). Studiens resultat kunde därför 

troligen sett annorlunda ut om fördelningen mellan män och kvinnor varit jämnare.  
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4 Empiri och Analys 

 

I detta kapitel presenteras materialet som tagits fram genom semistrukturerade intervjuer 

med medarbetare på TeliaSonera Sverige AB. Det empiriska materialet analyseras  

tillsammans med och relateras till de teorier och begrepp som lyfts inom den teoretiska 

referensramen. 

 

Då författarna av denna studie valt att hålla intervjuobjektens identiteter anonyma har de här 

benämnts som Medarbetare A till Q. 

4.1 Medarbetarnas definition av ledarskap 

Medarbetarna beskriver ledarskap på olika sätt men det finns en röd tråd som beskriver vad 

ledarskap för dem handlar om. När Kort (2008) har summerat hur definitionen av ledarskap 

vanligen uttrycks, beskrivs ledarskap som en relation mellan ledare och följare. Många av 

medarbetarna uttrycker sig i termer kring att en ledare bör vägleda, driva en organisation 

framåt, skapa förutsättningar för att kunna göra det samt få individerna i organisationen att 

växa. En av medarbetarna beskriver dessutom att ledarskap kan betyda samma sak som att 

vara vuxen: “Ledarskap handlar om att vara vuxen. Vi är alla både lite vuxna och lite 

barnsliga [...] men man kan inte vara lika barnslig som sina barn.” (Medarbetare A). Ingen av 

medarbetarna som deltagit i denna studie har uttryckt sig som Kort (2008) - att ledarskap 

direkt handlar om relationer, men samtliga diskuterar ledarskap kring hur en ledare kan agera 

för att påverka sina följare. Därav blir liknelsen indirekt en relation mellan ledare och följare. 

 

Flera medarbetare instämmer i beskrivningen att ledarskap handlar om vägledning vilket går i 

linje med Yukl’s (2010) definition av ledarskap då han beskriver det som en process där 

inflytande utövas över andra människor för att vägleda och strukturera aktiviteter och 

relationer i en grupp eller organisation. Medarbetare P talar om att denne ser på ledarskap som 

någon som finns med och stöttar och som ger vägledning hur jobbet ska utföras men som 

också skapar förutsättningar för att göra det som önskas bli utfört. Medarbetare H menar att 

man som ledare måste skapa förutsättningar och tala om vilken syn man har på vart gruppen 

ska. Det behöver inte beskrivas i detalj eller vara den rätta vägen, men att bara ha en tydlig 

bild är viktigt för att få igång organisationen. En annan medarbetare gör en mer kreativ 

beskrivning av att ledarskap innebär att vägleda: “I grund och botten ska man ta något framåt. 
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Man ska vara kaptenen som ska stötta sin enhet men ändå ta sig igenom stormar. Leda 

skeppet framåt och vara en guide.” (Medarbetare B) 

 

När det gäller att skapa förutsättningar för organisationen att fortsätta utveckla sin verksamhet 

framåt, beskrivs det av medarbetarna bland annat som att det är viktigt att en ledare ser varje 

individ, vad de har för behov och hjälper dem att växa. “Vad är det du behöver? Vad är dina 

behov? Hur kan jag hjälpa dig att växa? Se individen och dess behov och se vilka som är 

starkast eller vilka som behöver utvecklas.” (Medarbetare A). Hogan et al. (1994) har åsikten 

om att makt är skadligt för ledarskapet då han ser på ledarskap som övertygelse istället för 

dominans. Något liknande som konstateras hos majoriteten av medarbetarna är att de inte 

uttrycker att en ledare ska utöva makt. Det beskrivs av medarbetarna som att en ledare inte 

ska vara auktoritär. Ledarskap handlar istället om förtroende i form av respekt som uppstår i 

en relation mellan medarbetarna och ledaren genom att ledaren uppmärksammar varje enskild 

individ. 

 

Flera av de som beskriver ledarskap som en person som driver en organisation framåt talar 

också om vikten av att sätta upp mål för att nå resultat. Man ska som ledare veta vad 

organisationen har för mål för att kunna vägleda sina följare mot dem. För att kunna göra det 

bör man dela upp målen i delmål. 

 

Om man ska leda en enhet måste man veta vilka mål som finns och vad det är jag 

ska leda. Man måste bryta ner TeliaSonera till Telia, bryta ner målen. Ledarna 

måste veta vart man ska gå någonstans. (Medarbetare D) 

 

Medarbetare I liknar ledarskap vid att skapa. För denne handlar ledarskap om att entusiasmera 

människor och åstadkomma ett resultat tillsammans i en grupp. Medarbetare N uttrycker att 

man ska känna bra trivsel och att det är kul att gå till jobbet vilket är något som poängteras av 

flera medarbetare. Det anses att ledarskap även innebär att skapa ett bra arbetsklimat med en 

god stämning där medarbetarna mår bra.  

Kirkpatrick och Locke (1991) konstaterade i sin forskning att det finns bevis för att vissa 

egenskaper kan definiera en ledare men att egenskaperna inte avgör om en ledare är bra eller 

inte. I enighet med dessa forskare beskriver medarbetarna en ledare genom egenskaper, vilket 

även Billsberry och Meisel (2009) antytt i sin forskning. Medarbetarna beskriver också att det 
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är vissa egenskaper som behövs för att bli en bra ledare vilket går emot Kirkpatrick’s och 

Locke’s (1991) senare åsikt. Medarbetarnas åsikter stämmer istället överens med Hudea 

(2015) som hävdar att det är just egenskaper som är grundläggande för att kunna bli en bra 

ledare.  

4.2 Karaktärsdrag hos effektiva ledare 

Medarbetarnas tankar kring vad som utgör en effektiv ledare har visat på delade meningar. 

Medarbetare B ser det som en person som möjliggör, en “enabler” som denne kallar det. Det 

verkställs genom att man tar bort så mycket hinder som möjligt samt ser till att informera och 

engagera alla följare. För några av medarbetarna kan effektivitet handla om att få medarbetare 

att trivas. Gemensamt för medarbetarnas svar är att de går att tolkas, likt Mehrabi, Safaei och 

Kazemi (2013) definierar ledareffektivitet, som att det handlar om en relation mellan ledaren 

och dennes kollegor, det förutbestämda arbetet och auktoriteten som ledaren får genom sitt 

maktinnehav. Som Mehrabi, Safaei och Kazemi (2013) visar med sin studie finns även hos 

medarbetarna ett samband mellan ledarens personlighet och hur effektiva följarna blir i sitt 

arbete. Detta syns tydligt att samtliga medarbetare håller med om då de beskriver en effektiv 

ledare genom egenskaper och personlighet. 

 

Flera respondenter så som Medarbetare C, J, K, N och P lägger vikt vid kommunikation när 

de talar om effektiva ledare. Medarbetare C upplever att en effektiv ledare är någon som är 

bra på kommunikation och snabb på att återkoppla men ska även ställa krav samt kunna 

prioritera. Vidare anser medarbetare D och K att en effektiv ledare även bör kunna delegera 

arbetsuppgifter till de som bäst lämpar sig för uppdraget. En annan medarbetare lägger vikt 

vid delegering i samband med kommunikation, då denne har erfarenhet av ledare som agerat 

på ett ineffektivt sätt med tanke på detta: 

 

Har varit med om ledare som sitter med en uppgift tills de inte längre klarar av den, 

sen går de med den till någon annan och då blir det liksom ”Varför fick vi inte vara 

med från början?”. Eller ett projekt som kommer och så blir man väldigt sent 

inkopplat på grund av att man har en ledarstil som är att inte delegera i första läget 

och bara sitta med det själv istället. (Medarbetare K) 

 

Något som flera medarbetare kopplar till en effektiv ledare är måluppfyllelse och att leverera 

ett resultat, precis som Biloslavo, Bagnoli och Figelj (2013) uttrycker. Ledaren ska se till att 
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de mål som är uppställda följs och den ska även bryta ner målen i delmål. Både Medarbetare J 

och M påpekar även vikten av att regelbundet följa upp målen och reflektera över hur man 

kan agera för att göra ett bättre jobb i det långa loppet. Medarbetare J uttrycker det som att en 

effektiv ledare är någon som kan forma en grupp så att man kan nå det förväntade resultatet 

och föra gruppen framåt vilket även Medarbetare F anser. Det är någon som siktar framåt och 

hela tiden ligger i framkant så att man vet vad som ska göras även om man hamnar i en knivig 

situation.  

 

Medarbetar I menar på att en effektiv ledare bör vara strukturerad och konsekvent. Man kan 

inte vända kappan efter vinden och säga en sak ena dagen och en annan sak andra dagen. 

Ytterligare en färdighet som denne anser att en ledare bör ha är att kunna planera sin tid, 

vilket kan vara en stor utmaning då det som ledare finns mycket saker som ska hinnas med. 

 

Motivation är också något som flera medarbetare nämner. I en stor organisation som 

TeliaSonera finns det personal som arbetat länge inom organisationen och mött många 

förändringar. Då finns risk att de kan känna sig luttrade och därför inte följer förändringen 

utan istället fortsätter på sitt vis. Som effektiv ledare måste man kunna motivera och få med 

alla.  

 

Att motivera medarbetarna skulle jag säga är en effektiv ledare. En ledare som får 

igång medarbetarna, som får engagemang bland medarbetarna så de kommer med. 

Då höjer du automatiskt produktionen på avdelningen. Du får medarbetare som 

bryr sig om sitt jobb, som tycker det är kul på jobbet. Då kan de börja överleverera 

utan att det kostar. En ledare som är väldigt rak och pekar med hela handen hela 

tiden. Då får du betala övertid om du ska ha överleverans. (Medarbetare L) 

 

Mehrabi, Safaei och Kazemi (2013) talar om själveffektivitet som skapar ett inre driv. Det är 

inget som tas upp av medarbetarna då de beskriver effektiva ledare. Även Kirkpatrick och 

Locke (1991) nämner att för att vara en effektiv ledare måste denne också ha någon form av 

ledarskapsmotivation - en vilja att leda. De stödjer endast kopplingen mellan personlighet och 

effektiva ledare till viss del men anser ändå att effektiva ledare skiljer sig från ineffektiva 

genom vissa faktorer så som driv, vilket innehåller motivation, ambition, prestation, initiativ 

och energi. Detta stämmer någorlunda överens med hur medarbetarna uppfattar att en effektiv 
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ledare bör vara, då exempelvis flera nämner att den ska kunna motivera och få med alla samt 

att flera nämner prestation.  

 

I motsats till vad Medarbetare L uttrycker i det tidigare citatet (se s. 29) anser Medarbetare H 

inte att det är viktigt att en grupp trivs då det inte behöver betyda att de arbetar effektivt. 

Denne, precis som Medarbetare I, nämner prestation i samband med effektivt ledarskap och 

att det ofta mäts på olika sätt för att hela tiden kunna effektivisera verksamheten, vilket också 

påverkas av motivation. Det beskriver även Hogan et al. (1994) då de uttrycker att motivera 

och leda sin enhet ingår i det effektiva ledarskapet. Motivation behövs då medarbetare som 

arbetat länge i organisationen kan känna sig luttrade vid förändringar. Det liknar också vad 

som skrivs i en artikel i Strategic Direction (2013), att en effektiv ledare är någon som kan 

hantera förändringar och vända dem till något positivt. Medarbetar H talar även om att 

leverera. När följare gör något som ledaren inte förväntar sig, eftersom att det är de som har 

kunskap och ser saker som ledaren inte ser, då har ledaren fått följarna att leverera och det är 

då man är en effektiv ledare. Medarbetare O, liksom Medarbetare Q, talar om att man som 

effektiv ledare ska få organisationen självgående. Om man lyckas bygga upp en stämning i en 

grupp så att man som ledare inte behöver gå in och peta så mycket, då har man verkligen 

lyckats vara effektiv.  

 

Han [den effektiva ledaren] får till ett team som jobbar bra. Han kan till och med ta 

en veckas semester och det fungerar. Han behöver inte svara i telefonen 48 gånger 

per dag och svara på mail. Han har fått igång ett team som jobbar bra utan ledning 

under en viss period. Då tycker jag han har varit effektiv. Han har skapat 

förutsättningar för det här teamet att fungera självständigt. (Medarbetare Q) 

 

Vidare beskriver denne att man kan få till detta genom att skapa rutiner och processer som 

medarbetarna känner till, skapa en miljö där det är tillåtet att fatta egna beslut och sätta upp 

regler. Om man lyckas med detta, då är man enligt denne en effektiv ledare.  

4.3 Essentiella faktorer för karismatiska ledare 

Max Weber (1922 se Jacobsen & House 2001) beskriver karismatiska ledare som personer 

med övernaturliga superkrafter medan Conger (1999) uttrycker det som att de är visionära, 

motiverande, övertygande och utför exemplariska prestationer. Det kan sammanfattas med 

hur Levay (2010) beskriver karismatiska ledare som extraordinära, begåvade och inspirerande 
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personer. I resultatet av denna studie finns tecken på att medarbetarnas åsikter uttrycks på 

liknande sätt. Det karismatiska ledarskapet, eller karismatiska ledare, framhäver mycket 

blandade åsikter hos medarbetarna. Men någonting som är en röd tråd är åsikten om att 

karismatiska ledare är personer som har förmåga att dra med sig andra och som har en viss 

utstrålning. Detta tas upp av samtliga medarbetare. 

 

Karismatisk, då handlar det mycket om personlig utstrålning och social kompetens 

och att få med sig folk. Alltså, ibland när du varit på möten kan du känna dig 

upprymd och efteråt ”Wow det här” [...] Man känner att det här är liksom toppklass 

på det här som jag varit med om. Då är det ofta en person som har varit väldigt 

fängslande och karismatisk och som kanske trollbinder dig och sådär så du känner 

den där extra kicken. (Medarbetare I) 

 

En egenskap som tas upp av flera är att karismatiska ledare är retoriska. Medarbetarna 

uttrycker det som att sådana ledare är duktiga på att prata och vet hur de ska använda sitt 

språk för att få med sig följarna. Det leder till att karismatiska ledare även är duktiga på att 

förmedla ett budskap. Detta kan liknas vid de egenskaper som Conger (1999) tar upp ovan. 

Han nämner även att en karismatisk ledare är en sådan som ständigt letar efter nya potentiella 

möjligheter vilket inte är något som medarbetarna nämner att de kopplar till en karismatisk 

ledare. Klein och House (1995) konstaterar vikten av kommunikation, retorik och 

självsäkerhet hos en karismatisk ledare, precis som medarbetarna gör. För Medarbetare B och 

L kan det dock bli något negativt när talet tar över och det inte leder någon vart. Medarbetare 

B beskriver också hur viktigt kroppsspråket är för karisman eftersom det smittar av sig och 

skapar förtroende bland följarna om man har en stolt och rak hållning. “Tänker lite mer på 

människor som pratar mer än vad de levererar.” (Medarbetare L) 

 

Samtliga medarbetare beskriver karisma som något som i grunden kommer inifrån och som 

något man föds med. Detta nämns även av Klein och House (1995) som liknar karisman vid 

en eld där en gnista (en ledare med karismatiska kvaliteter) lägger grund för att kunna bli en 

karismatisk ledare. Bland annat Medarbetare I tycker att det mesta av karisman kommer 

inifrån och en liten del kommer från kurser, erfarenhet eller liknande. Medarbetare M 

beskriver att det är vad man bidrar med, det inre och kunskaperna, som gör en ledare 

karismatisk. Medarbetare Q tycker också att karisma kommer inifrån och beskriver det på 
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följande sätt: “Karismatiskt kommer väl inifrån va. […] Det är samma sak med vissa lärare. 

Vissa lärare har det.”. 

 

När fokus skiftades från insidan och lades på karismatiska ledares utsida, gick medarbetarnas 

åsikter isär. Medarbetare A, C, D, E, F, och L tycker inte att utsidan har någon betydelse alls 

för karisman och det spelar heller ingen roll hur personen klär sig. Resterande elva 

respondenter anser att utseende och klädsel hos en ledare till viss del absolut spelar roll för att 

uppfattas som karismatisk men att det också beror mycket på situation. Medarbetare H säger 

att trots att det mesta av karisman kommer inifrån får de mycket gratis genom sitt utseende, 

eftersom det kan hjälpa till att få en person att verka speciell och ta plats. Även Medarbetare 

N uttrycker sig på liknande sätt då denne beskriver att utsidan skapar ett visst förtroende hos 

följarna: 

 

Tror att klädsel har en betydelse. Klär man sig på ett sätt, om man har ovårdade 

kläder, trasiga, smutsiga, det inger inget gott förtroende. Man måste vara 

förtroendeingivande och det beror ju också på lite hur man klär sig.  

(Medarbetare N) 

 

De som beskriver karisma som något positivt gör det på olika sätt. Medarbetare K och N 

beskriver karismatiska ledare som någon alla vill ha som chef och som utgör en slags 

idealledare. Medarbetare C beskriver också karisma som något positivt och som en egenskap 

som gör att det är okej att vara lite tokig - man får med sig folk på ett bättre sätt då. 

Medarbetare G beskriver karismatisk ledare som någon som föregår med gott exempel vilket 

enligt denne är viktigt då ledaren ofta är företagets ansikte utåt. En medarbetare beskriver det 

också som att karisma är positivt då det skapar en särskild trovärdighet till ledaren: ”Vi har 

väl rätt så karismatisk VD på firman och det är ju positivt, för där har man ju också en viss 

trovärdighet.” (Medarbetare J). Detta har även Klein och House (1995) har tagit upp som en 

viktig del av karisma. 

4.4 Koppling mellan bra, karismatiska och effektiva ledare 

Nio av respondenterna (Medarbetare A, D, E, G, J, K, N, P och Q) anser att det finns en 

koppling mellan att vara en effektiv ledare och en bra ledare. ”En ledare måste vara effektiv 

för att vara bra - det blir inget bra ledarskap om man fikar och gullar för mycket och inte får 

ut något.” (Medarbetare A).  
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Flera av dessa nio, däribland medarbetare A, G och K, menar att det finns en stark koppling 

medan andra så som medarbetare D ser en koppling endast i viss mån. En av medarbetarna 

resonerar med sig själv: 

 

Om du som ledare är ineffektiv, tror inte att det funkar i längden. [...] presterar du inte så 

funkar det inte. Då blir man utbytt istället eller utbytt åt ett annat håll. Så jag tror mer 

eller mindre så måste du prestera, vara effektiv. För motsatsen blir ju ineffektiv och det 

ska ingen vara. Varken om du är ledare eller vanlig på golvet så får du ju inte vara 

ineffektiv. Så tyvärr är det nog så [att en ledare måste vara effektiv]. (Medarbetare Q) 

 

Medarbetare B, H, I och O anser inte att en ledare behöver vara effektiv för att vara bra. En av 

dem uttrycker att det inte finns något likhetstecken mellan begreppen. 

 

[...] jag tror att det finns exempel på ledare som inte anses så effektiva men som 

ändå har ett bra ledarskap i grunden men de kanske inte har det här med ordning 

och reda, utan är lite slarviga, men personalen kan älska dem. (Medarbetare I) 

 

När medarbetare beskriver effektiva ledare används även begrepp som kommunikation och 

måluppfyllelse. Det uttrycks även att en effektiv ledare bör kunna delegera till de som lämpar 

sig bäst för uppdraget, ställa krav och prioritera samt vara strukturerad och konsekvent i sina 

beslut. Grimm (2010) hävdar att ledare behöver ha andra egenskaper, så som att ha 

självförtroende och ha ett syfte för att kunna vägleda sina följare. För att uppnå det bör man 

vara öppen och ärlig mot sin personal samt lyhörd och accepterande. Dessa egenskaper som 

Grimm (2010) tar upp kan mer kopplas till de begrepp som används när medarbetarna 

beskriver hur en bra ledare ska vara. Även om två av medarbetarna uttrycker skilda åsikter om 

ifall en ledare måste vara effektiv för att vara bra, är de båda enade om att det beror på ifall 

det är lång eller kort sikt man talar om. 

 

En ledare måste inte vara effektiv för att vara bra. Men i ett företag som behöver nå 

ekonomisk framgång snabbt behöver man vara effektiv. På kort sikt gör det inget 

men på längre sikt och högre nivå behöver ledarna vara effektiva. (Medarbetare B) 

 

Du kan nog på kort sikt vara en bra ledare som person, för ditt team, men för 

verksamheten tror jag inte att du kan vara en bra ledare i längden om du inte är 
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effektiv. För att jag tror att det drabbar verksamheten och i första hand teamet 

också och verksamheten i längden om du inte jobbar effektivt. (Medarbetare J) 

 

När karisma beskrivs som något positivt av medarbetarna, kopplas det i de flesta fall ihop 

med effektivitet, där exempelvis Medarbetare K anser att för att vara effektiv kan det till och 

med vara en nödvändighet att vara karismatisk. Vidare beskriver denne att om ledaren är 

karismatisk gör det att följarna presterar bättre samt att det har en koppling till effektivitet. 

Medarbetare H fortsätter på samma spår och menar att karismatiska ledare ofta ses som 

effektiva just på grund av att de har en förmåga att få med sig folk, vilket ger sådana ledare 

stor framgång. Av samma anledning beskriver Medarbetare J karismatiska ledare som 

effektiva eftersom sådana ledare får snabbare gensvar av följarna och mer respons på sina 

idéer. Vidare uttrycker Kirkpatrick och Locke (1991) att egenskaper i form av karisma och 

anpassningsbarhet inte är nödvändigt för att bli en effektiv ledare vilket inte går i enighet med 

medarbetarnas uppfattning. De stämmer mer in i vad Judge et al. (2002) anser - att karisma 

sannolikt bidrar till ett effektivt ledarskap. Bacha (2010) utgår ifrån att anställda som 

uppfattar sin ledare som karismatisk att denne ska prestera bättre, det vill säga vara mer 

effektiv. Enligt Bacha (2010) finns ett förhållande mellan anställdas uppfattning om sin 

ledares karisma och uppfattad prestation inom organisationen och prestation kopplas vanligen 

till effektivitet. Detta kan tydligt ses i medarbetarnas svar. Några av medarbetarna beskriver 

kopplingen mellan karisma och effektivitet som något som kommer från följarna. 

Medarbetare D säger exempelvis att en ledare som är karismatisk kan utnyttja det för att få 

fram budskap och mål men det krävs en effektiv organisation bakom ledaren för att det ska 

kunna leda till effektivitet.  

 

Även om de flesta som ser karisma som något positivt hos en ledare, finns det också några av 

dem som inte nödvändigtvis ser en koppling mellan karisma och effektiva ledare. 

Medarbetare B säger att karismatiska ledare är duktiga på att vara med och starta upp saker 

men tycker inte det är lika kul att vara med och avsluta dem, därför behöver karisma inte 

alltid få ett effektivt utfall på organisationen. På liknande sätt anser Medarbetare Q att 

karisma är positivt men ser heller ingen nödvändig koppling mellan karisma och effektivitet 

vilket beskrivs enligt följande: “Tycker man kan se många karismatisk ledare som pfff (pekar 

uppåt) och sen boom, blir det ett fall. De kan nog vara väldigt karismatiska men kan också 

vara väldigt röriga.” (Medarbetare Q). Fyra av respondenterna är tydliga med att de inte vill 

sätta något likhetstecken mellan effektivt och bra ledarskap medan mer än hälften av 
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respondenterna ser effektivt ledarskap som bra ledarskap. Det stämmer överens med vad 

Shamir, House och Arthur (1993) med flera påstår. De anser att de kvaliteter som en ledare 

har, oavsett om det är egenskaper eller ageranden, är direkt eller indirekt sammanlänkat med 

en ledares framgång.  

 

Trots att många av medarbetarna ser karismatiska ledare som något positiv, finns det också en 

del av dem som istället ser det som något negativt. De som beskriver karisma som något 

negativt ser inte heller någon koppling till effektivt ledarskap. Medarbetare J beskriver att 

denne upplever att karismatiska ledare ofta kan få något att låta bättre än vad det är och att de 

därför kan missbruka sin karisma för att få igenom saker som kanske inte är de bästa. 

Medarbetare F tillägger att karismatiska ledare ofta kan vara människor som är en-

kommunikativa, det vill säga att de endast kommunicerar åt ett håll. De kan vara ganska 

ineffektiva även om de för sig på ett visst sätt och kan låta väldigt övertygande. Medarbetare 

A tar det steget längre och ser karismatiska ledare som nästintill psykopater: 

 

Karismatiskt ledarskap behöver inte vara bra nödvändigtvis. För mig är det väldigt 

nära att det kan vara lite psykopat [...] men man kan säga att Hitler var en 

karismatisk ledare, kanske inte den som skulle ses som en bra ledare. (Medarbetare 

A) 

4.5 Den optimala ledaren 

Vilka egenskaper och färdigheter medarbetarna efterfrågar hos en ledare varierar men lyhörd 

och kommunikation är begrepp som återkommer. Även delegera samt uppmärksamma 

medarbetarna och få dem att växa är något som flera vill att en ledare ska vara bra på. Likaså 

motivation, engagemang och coaching är ord som medarbetarna använder för att beskriva hur 

de vill att en bra ledare ska vara. 

 

Modellen “The Big Six” (Ashton et al. 2004) har tagits fram genom att “The Five-Factor 

Model” omdefinierats och har använts för att koppla ihop personlighet med ledarskap. De 

faktorer som tas upp i denna modell är Neurotism, Trevlighet, Extroversion, Noggrannhet och 

Öppenhet (De Hoogh, Hartog & Koopman 2005; Goldberg & Sweeney 1996) samt Ärlighet 

som adderas i “The Big Six” (Ashton & Lee 2001). Dessa faktorer går att koppla till 

medarbetarnas svar. 
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När medarbetarna beskriver hur de vill att en bra ledare ska vara nämns att de ska våga 

delegera ansvar till sina anställda. Detta benämns av Medarbetare I som tillägger att ledaren 

kan, genom att delegera utmanande arbetsuppgifter, få personalen att växa. Medarbetare C tar 

upp ett exempel då denne bollat vidare något som inte fungerat till sin ledare, som ledaren 

själv inte kunde lösa och tog vidare problemet till någon annan och veckan därpå var det löst. 

Istället för att nysta i problemet själv insåg ledaren sina begränsningar och guidade vidare. Att 

en ledare vågar lägga över ansvar på sina följare och delegerar arbete är något som uppskattas 

bland följarna. “Man måste som ledare förlita sig på att medarbetarna klarar sitt arbete men 

finnas där som stöd om det kör ihop sig eller så.” (Medarbetare F) För att kunna delegera 

behöver man enligt Medarbetare Q som ledare dels vara hård, rättvis och hålla på regler, 

vilket skulle kunna tolkas som att ledaren bör vara modig. Det går emot vad faktorn 

Neurotism betonar då den bland annat betonar brist på mod. Däremot finns andra egenskaper 

som medarbetarna önskar hos en ledare som går att koppla till faktorn Neurotism. Flera 

medarbetare uttrycker att en ledare ska vara stöttande och inte bara ge order till de 

underordnade. Även att få medarbetarna att känna sig sedda är något som medarbetarna 

önskar hos en ledare. Medarbetare B säger att även om ledaren inte kan se alla, ska han eller 

hon i alla fall försöka. Om den har väldigt många följare kan det vara svårt att få alla att känna 

sig sedda men då ska den ändå försöka genom att gå runt på arbetsplatsen och stanna för att 

prata med medarbetarna. Även Medarbetare I tycker det är viktigt och berättar om en 

erfarenhet av en ledare som denne ansåg vara en drömledare: 

 

Hon var sådär så man alltid kände sig sedd. Du kände alltid att du hade henne med 

dig. Du kände dig trygg och hon var jättebra alltså. [...] Du kände dig alltid 

involverad. Viktig. Hon frågade kanske redan när hon hade bestämt något men 

ändå så ringde hon och fick en att tro att nu var jag med och påverkade. Ungefär: 

”Jag har haft en idé, nu vill jag se vad du säger för din syn är viktig, vad du tycker 

du om det här.” ”Åh wow, hon vill höra vad jag tycker” […] (Medarbetare I) 

 

Dessa önskade egenskaper (vara stöttande och få medarbetarna att känna sig sedda) innebär 

att vad som efterfrågas är en ledare som är emotionellt engagerad i medarbetarna och värnar 

om dem vilket kopplas samman med faktorn Neurotism. 

 

Vägledning och stöttning nämns av flera, däribland Medarbetare B, C, D, H, K, M och P. En 

av dessa uttrycker att den vill ha en ledare som står upp för följarna om de är ute på svag is 
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eller om de gör något tokigt. Kritik ska ges men det kan göras senare, inte direkt i situationen 

och heller inte inför andra vilket även Medarbetare K benämner: 

 

Det viktigaste i din yrkesroll är att du har stöttning för vad du gör även fast du gör 

fel, för det blir ju alltid diskussioner. Då är det bra tycker jag att den [ledaren] 

stöttar och supportar och försvarar gruppen. Och sen självklart tar tag i det som är 

fel men inte det här utpekandet, det tycker jag är väldigt viktigt. (Medarbetare K) 

 

Medarbetare L använder begreppet coaching då denne beskriver sin drömledare: 

 

En ledare som har en väldigt välutvecklad coaching-stil. Så istället för att gå in och 

peka med hela handen ”Gör såhär och såhär” så tar man en dialog med 

medarbetarna och med hjälp av guidning då komma fram till vad som är bäst. Man 

därav lyssnar på och engagerar medarbetarna och det blir även roligt för 

medarbetarna att va på jobbet. (Medarbetare L) 

 

Att stötta, coacha och vägleda sina medarbetare istället för att endast ge order kan liknas vid 

Trevlighetsfaktorn, som ligger till grund för tålamod och välvilja samt Extroversion som 

bland annat innehåller social kompetens och pratsamhet. 

 

Motivation och engagemang har i denna studie framkommit som något viktigt för 

medarbetarna, vilket också kan kopplas samman med faktorn Extroversion. Enligt 

Medarbetare A är det en förutsättning att ledaren ser dig och inte bara ger order för att 

motivera och fortsätter: “Förstår du varför så tar man fram dammsugaren med ett leende 

eftersom man känner att det kommer ut något bra av det. Det handlar om motivation.”. Att en 

ledare ska kunna motivera medarbetarna liknar medarbetare B vid att man ska vara inspiratör 

men det uttrycks även på andra sätt. 

 

För mig är en bra ledare - när man har träffat varandra och pratat så känner sig 

båda förhoppningsvis att man har tillförts energi. När man går från ett möte känner 

man: ”Yes, nu tar vi tag i det här!” Man har bollat idéer och tankar och kommit 

fram till något man tror på. Det är den här energin som skapas i kontakten som är 

bra ledarskap. (Medarbetare A) 
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En bra ledare är en sådan som får gänget att vara delaktiga och känner att de bidrar 

och vill bidra. Så man inte känner att allting i jobbet är en börda och att allting 

hamnar på mig och det är så synd om mig, jag får inget stöd i det jag gör. Utan att 

man är där som ledare, pushar, ger saker att göra som man utvecklas av och ges 

förutsättningar att utvecklas. (Medarbetare Q) 

 

Men sen också skulle jag vilja ha en chef som är pushande, som kräver och har 

krav på dig, på vad du gör, för det är väldigt lätt efter många år att man tappar 

motivation osv. Liksom se till att du känner dig motiverad till att prestera [...] 

(Medarbetare K) 

 

Andra trycker mer på engagemang i sin beskrivning av drömledaren: “Jag vill inte bli satt på 

månen i två år och sen ska jag bara lösa någonting. Jag vill ha någon som är engagerad.” 

(Medarbetare H) 

 

En annan egenskap som önskas hos en bra ledare är att denne ska vara en visionär som är 

medryckande. Medarbetare C uttrycker att dennes drömledare gärna får vara visionär vilket 

kan göra att det är underhållande att lyssna till den. Medarbetare C menar på att ledaren ska 

våga drömma. Det kan dock finnas fördelar och nackdelar med det. Är man visionär kanske 

den inte vågar ta svåra beslut vilket kan bli problematiskt då det i vissa fall krävs att man 

sätter ner foten. Även denna egenskap kan kopplas ihop med Extroversionsfaktorn. 

Ytterligare något som många av medarbetarna nämner, vilket också kan kopplas samman med 

Extroversionsfaktorn är kommunikation, som också kan kopplas till Trevlighetsfaktorn. Flera 

benämner detta i samband med en önskan om att ledaren bör vara lyhörd: “En bra chef ska 

vara lyhörd, behandla alla lika, vara tydlig i kommunikation och också öppen med det man 

kan vara öppen med mot teamet så att det blir någon form av transparens i verksamheten.” 

(Medarbetare J) 

 

Han är lyhörd och vågar tro på något och som sagt stanna upp och lyssna. Bara en 

sådan sak som att komma in på jobbet på morgonen och säga ”Godmorgon, hur 

vad helgen?” Enkla saker som betyder mycket. (Medarbetare B) 

 

En viktig egenskap är att lyssna. Två öron och en mun, det finns en anledning till 

det. Så lyssna och känna av stämningar, kunna hantera människors olikheter. Få 

personer och verksamheter att växa och utvecklas. (Medarbetare I) 
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Faktorn Noggrannhet kan också ses i medarbetarnas beskrivningar av en optimal ledare. De 

betonar ofta att de önskar en ledare som kan se olikheterna i sina medarbetare, veta vem som 

är duktig på vad och sedan kunna och våga delegera uppgifter utefter det. Detta kan med 

andra ord beskrivas som ordning och reda och hur bra kontroll man har över situationen vilket 

är vad Nogrannhetsfaktorn innebär. Medarbetare D talar om att ledaren ska kunna se olikheter 

hos sina anställda och därmed kunna sätta rätt person på rätt plats. Även faktorn öppenhet kan 

ses i medarbetarnas beskrivningar, då många av dem betonar vikten av en ledare som är 

tillgänglig och finns där som stöd och hjälp när man behöver. Medarbetare D beskriver att 

tillgänglighet inte behöver innebära att man måste vara synlig hela tiden men däremot ska 

man alltid vara tillgänglig via exempelvis mail. Om man sitter i ett kontorslandskap bör man 

visa tillgänglighet genom att exempelvis ha öppen dörr. 

 

Tillgänglighet är också något som Billsberrys och Meisels (2009) tar upp när de redogör för 

de viktigaste egenskaperna hos en ledare. De utgår från medarbetares perspektiv och de 

egenskaper de tagit fram som de viktigaste är bland annat att ledare är tillgängliga, självsäkra 

och beslutsamma. Det ska även för medarbetarna vara viktigt att en ledare är öppen för 

dialog, rolig, omtänksam, uppmärksam och professionell i sin ledarroll. Några av dessa 

egenskaper, som exempelvis rolig, är inget som nämnts av respondenterna i denna studie. 

Däremot har flera av de andra egenskaperna, utöver tillgänglighet, upprepats bland svaren hos 

medarbetarna, exempelvis att en ledare ska vara öppen för dialog. Flera av medarbetarna 

påpekar detta i samband med diskussion kring hur relationen mellan en ledare och följare ska 

vara och uttrycker då att det är viktigt med öppenhet, men samtidigt att vara professionell i sin 

ledarroll. 

 

Enligt Kowalski och Yoder-Wise (2003) är karaktären det viktigaste hos en ledare vilken 

påverkar hur du för eller uppför dig och det finns en viss koppling till medarbetarnas åsikter 

kring ledaren personlighet. De uttrycker sig i egenskaps- och personlighetstermer när de 

beskriver hur en ledare ska vara och bete sig och det kan liknas vid forskarnas beskrivning av 

karaktären. Dock anser medarbetarna motsatt att detta inte är det viktigaste hos en bra ledare. 

Tvärt om har de övriga elementen (Åtagande, Samhörighet, Medkänsla och Självsäkerhet) 

tagits upp mycket mer frekvent. Flera medarbetare påpekar att ledaren ska vara ansvarsfull 

vilket kan kopplas till Åtagande. Alla ska känna sig sedda och ingen ska pekas ut för något 

negativt. 
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Medarbetarna diskuterar på vilken nivå en ledare själv ska sätta sig i förhållande till följarna 

och huruvida en ledare ska agera auktoritärt eller inte finns det delade meningar kring. 

Medarbetare A, B, C, K, L, N och P vill att relationen mellan ledare och följare ska vara mer 

åt det formella hållet. Det påpekas att kompisrelationer inte är bra eftersom att det ibland 

krävs att kunna sätta ner foten och ta beslut vilket inte är en bra kombination med att vara 

kompis. 

 

Vi är ju ändå avlönade på något sätt för att utföra någonting och jag tror att det kan 

vara svårt att få den kravbilden om man tycker att det är lite polaren som ”Ja, du 

kan väl fixa det här” och så vet man inte riktigt när det är allvar sen. (Medarbetare 

P) 

 

Medarbetare A uttrycker att en ledare aldrig är en kompis utan det är en ledare. Däremot är 

det viktigt att ha förtroende för varandra. Medarbetare B menar på att även att man inte 

behöver vara kompis med sin ledare så tycker däremot denne att man inte behöver vara 

opersonlig för det, vilket även uttrycks av andra. 

 

Alltså kompischefen, det blir inte bra det ibland. Alltså ledaren ska ju kunna vara 

på samma nivå som sina medarbetare ibland och inte kliva upp på några höga 

hästar och vara arrogant och överlägsen. Men ibland måste du vara chef också. 

(Medarbetare I) 

 

Inte för “tjena-tjena” men inte för formellt heller så det ska behöva bli en avsats 

mellan så man knappt kan ha en bra diskussion utan ett litet mellanting med 

respekt. Men inte för kompis. Inte så att man ska behöva ta av sig mössan när den 

[ledaren] kommer in i rummet liksom. (Medarbetare F) 

 

Ett fåtal av respondenterna anser att det ska vara mer av en vänskapsrelation mellan ledare 

och följare och nämner att ledaren ska vara som en del av teamet. Svaren från medarbetare E, 

G, och O tolkas som att de vill ha mer av en vänskapsrelation med sin ledare då de lägger vikt 

vid uttryck som öppenhet, informell och vara-en-del-av-teamet. Resterande sju medarbetare 

vill ha ett mellanting av formell- och kompisrelation. Medarbetare J nämner att ledaren bör 

vara dynamisk och kunna variera relationen efter hur nära och personlig följaren vill att den 

ska vara. “Man märker ganska tydligt vilka som vill komma närmare och vilka som vill ha 
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avståndet, sen försöker jag vara lika mot alla men det anpassas ju efter hur man märker att de 

själva är.” (Medarbetare J). Majoriteten av medarbetarna anser att oavsett om relationen är 

mer formell eller mer åt kompishållet, ska det ändå finnas en form av öppenhet mellan ledare 

och anställd, vilket därav kan detta kopplas till Samhörighet. Detta uttrycks även då flera 

anser att kommunikation, både informativ men även vardagliga samtal i fikarummet, är något 

som en bra ledare bör lägga vikt vid. 

 

Medkänsla, eller någon form av emotionell intelligens, nämns upprepade gånger bland 

respondenterna. Det är för en del viktigt att en ledare gör så att medarbetarna trivs vilket 

exempelvis uttrycks av Medarbetare N. Denne säger att ett bra arbetsklimat samt att 

medarbetarna trivs och tycker det är kul att gå till jobbet är grunden för ett bra ledarskap. 

Några medarbetare upplever att en bra ledare bör vara strukturerad samt konsekvent i beslut 

vilket bland annat kan tolkas som att en ledare är självsäker. Det finns ingenting i 

medarbetarnas svar som tyder på att de delar in de önskade egenskaperna hos en ledare i 

maskulina och feminina, vilket Haddon, Loughlin och Mcnally (2015) hävdar. De föreslår 

också att följare kan anpassa sina önskemål gällande en ledares personlighet i olika 

situationer, som exempelvis vid en kris. Inte heller denna åsikt får något stöd då ingen av 

medarbetarna uttrycker sig på ett sådant sätt. 

 

Kirkpatrick och Locke (1991) diskuterar huruvida det är av vikt att en ledare har mycket 

kunskap om verksamheten, vilket det bland medarbetarna finns delade meningar kring. Två 

av respondenterna anser att det är viktigare att kunna mer om vad arbetet i organisationen 

handlar om än att kunna mycket om själva ledarskapet. Medarbetare P menar på att det är en 

förutsättning att ha kunskap om verksamheten, kanske inte detaljkunskap, men mer än det 

generella. 

[…] Det kanske är orimligt att ledaren har fem olika specialister som ska ha den 

kunskapen. Det går ju liksom inte men jag tycker nog att det är viktigt att även 

ledaren har insikten i vad man ställs inför för utmaningar för att helt enkelt kunna 

stötta dem i de beslut och eskaleringar som kanske behöver ske. (Medarbetare P) 

 

De flesta av respondenterna föredrar dock att en ledare har mer kunskap kring att leda och är 

duktig på det, hellre än att den kan mycket om själva verksamheten. “Man skulle lika gärna 

kunna jobba här och sen hoppa över till en annan sektion så länge man är en bra ledare och 

vet vad som behövs för att motivera sina anställda.” (Medarbetare F) Det innebär dock inte att 
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samtliga tycker det är oviktigt att ledaren är insatt i följarnas arbete. Medarbetare A talar om 

att det hjälper mycket att ha en ledare som kan mycket om verksamheten och som kanske är 

specialist om man har praktiska frågor, men genom att vara intresserad och engagerad lär den 

sig ofta om verksamheten. Det viktigaste är ledarskapet men att lära sig om verksamheten är 

en del av ledarskapet. 

 

Sjukvården tas upp som ett skräckexempel där läkare som är specialister görs till chefer för att 

det är de som kan mycket om verksamheten, vilket Medarbetare I anser är helt obegripligt. 

Läkare ska vara världsbäst på att hjälpa patienter och bota sjukdomar, de ska inte vara chefer. 

Däremot bör ledaren ha övergripande kunskap om verksamheten men det viktigaste är att 

kunna leda. Vidare resoneras: 

 

Sen kan det naturligtvis ibland vara fördelar om chefen kan mycket men det finns 

också en fara i det. För att om chefen också är expert är de svårt att hålla fingrarna 

borta. Då kanske chefen också blir en “petimeter” som lägger sig i alla detaljer och 

då utvecklas inte personalen och verksamheten utan då ska allt gå genom chefen 

och det blir inget bra. (Medarbetare I) 

 

Medarbetare L anser att ledaren inte ska kunna verksamheten in och ut, för då tar den istället 

hjälp av människor som kan verksamheten. Samtidigt bör en ledare veta så pass mycket om 

verksamheten att den vet vad de anställda håller på med. 

 

Dels för att man ska kunna visa upp för medarbetarna att man faktiskt bryr sig om 

dem, för annars kan det ses som att deras jobb inte är viktigt. Men det är inget 

grundkrav att du ska kunna på skruva-mutter-nivå. Det är snarare tvärtom, man ska 

inte behöva kunna på skruva-mutter-nivå. Då har du inte rätt anställda på rätt plats. 

(Medarbetare L) 

 

Även Medarbetare K nämner att det av kunnande om ledarskap eller verksamheten som är 

viktigt kan bero på miljö eller vilket team du leder. Ju högre upp i organisationen du kommer, 

kan ledarskapet bli än viktigare. Svaren från respondenterna kan kopplas till Kirkpatrick och 

Locke (1991) vars åsikt, precis som medarbetarnas, är att grundläggande kunskap om 

verksamheten är nödvändigt för att skapa förtroende och motivation till sina följare, men det 

viktigaste är enligt medarbetarna att ha kunskap kring själva ledarskapet. 
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Vad som faktiskt krävs för att någon ska bli en bra ledare råder det delade meningar kring.  

Enligt Goffee och Jones (2000), som också får medhåll av Hudea (2015), krävs det att man 

har vissa egenskaper från grunden och därför kan alla inte bli ledare. Hudea (2015) menar på 

att utöver dessa grundläggande egenskaper kan man lära sig flera element som är viktiga för 

att vara en bra ledare. Goffee’s och Jones’ (2000) och Hudea’s (2015) teorier får medhåll 

även av medarbetarna. Deras tankar handlar i huvudsak om att vissa egenskaper måste finnas 

från grunden och de egenskaper som nämns mest är vilja och inställning. Medarbetare A och 

B nämner att man för att kunna bli en ledare behöver ha en dos av empati och att man kan se 

redan på barn vilka som har en tendens att kunna växa upp till ledare. De som har 

ledaregenskaper från grunden behöver inte anstränga sig och behöver inte kämpa för att 

övertyga någon. “Tror att man måste ha vissa egenskaper. Samtidigt tror jag också att man 

kan förstärka sådant här också men det måste finnas en vilja framförallt och alla har ju inte en 

vilja.“ (Medarbetare N) Medarbetare G tror att alla nog inte kan bli ledare och att det handlar 

mycket om inställning. 

 

Förutom att de flesta tycker att man måste ha vissa egenskaper i sig för att kunna bli en ledare 

eller bra ledare, diskuteras även om man kan lära sig ledarskap eller inte. Medarbetare F hör 

till de som anser att man måste ha vissa egenskaper i sig från grunden men tror också att de 

som inte har det kan lära sig ledarskap till en viss del. Även Medarbetare I tänker på detta sätt, 

att vissa lämpar sig bättre än andra för att vara ledare på grund av egenskaper, men att man till 

80 procent kan lära sig ledarskap genom kurser eller liknande. “Det finns något uttryck “född 

ledare” men jag tror att visst man kan lära sig allt. Men för att bli den perfekta ledaren så 

måste du nog ha det genetiskt.” (Medarbetare K)  
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4.6 Myt eller verklighet? 

Både Goffee och Jones (2000) och Bowles (1997) tar i sina artiklar upp myter som finns kring 

ledarskap. När medarbetarna förhåller sig till om det är en myt att vara en optimal ledare 

konstaterar de flesta av medarbetarna att det är fullt möjligt att vara den drömledare som de 

har beskrivit. Det baseras på egna erfarenheter av att själva ha haft sådana ledare. “Absolut 

möjligt. Har haft ledare som varit sådana personer. Fullt möjligt.” (Medarbetare I) Men detta 

innebär inte att det är ett lätt jobb att vara en idealledare. Flera av medarbetarna anser att det 

är mycket svårt att vara en drömledare för alla och att vara det ständigt. Medarbetare L 

beskriver att eftersom personalen byts ut ibland kan man inte hela tiden vara en drömledare, 

då det är personalen som bestämmer om du är en sådan eller inte. Medarbetare B, J, M och Q 

betonar att alla har brister och dåliga stunder eller sämre sidor, även ledare. Därför kan man 

som medarbetare inte förvänta sig att en ledare ska vara 100 procent optimal hela tiden. 

Medarbetare C och O anser att drömledaren är en myt och att de inte finns några sådana, 

eftersom det är omöjligt att vara optimal. De har inte heller någon erfarenhet av att ha haft 

någon drömledare eller drömchef. Medarbetare C tror inte heller att alla kan bli bra ledare 

vilket medarbetare L stämmer in i. 

 

Att majoriteten tror på den ideala ledaren och baserar bilden av dem och önskemål på egna 

erfarenheter av att vara eller ha haft ledare, stämmer inte överens med Bowles (1997) som 

kom fram till att bilden av en ledare grundar sig på legender och myter genom historiens 

gång. Medarbetarnas svar kan inte heller kopplas de till vanliga myter inom 

ledarskapsforskningen som beskrivits av Goffee och Jones (2000), exempelvis att alla kan bli 

ledare eller att alla ledare är bra coacher (se bilaga 2).  
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5 Slutsats 

 

I detta kapitel redovisas en återkoppling till studiens frågeställning samt syfte och en slutsats 

dras från analysen.  

 

I inledningen av denna studie diskuterades att vissa forskare hävdar att personlighet och 

ledarskap inte kan kopplas ihop, medan andra hävdar att det visst finns ett samband (Gibb 

1969 se Andersen 2006; Kirkpatrick & Locke 1991). Genom att ha studerat den insamlade 

empirin vill författarna till denna studie hävda att det finns ett samband mellan personlighet 

och ledarskap då samtliga medarbetare uttryckt sig i form av egenskaper som är kopplade till 

en människas personlighet. 

 

För att återkoppla till den första av studiens frågeställningar som löd hur medarbetarna 

definierar ledarskap går det att dra följande slutsats. Medarbetarnas definition av ledarskap är 

indirekt en relation mellan ledare och följare. Framförallt uttrycks ledarskap som vägledning 

och skapande av förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga och växa. Vägledning ges 

av en ledare genom att leda väg för hur arbetet ska utföras, som finns med och stöttar sina 

följare och genom det skapar dessa förutsättningar. 

 

Nichols och Cottrell (2014) menar på att det har forskats kring vilka egenskaper en ledare 

önskas ha, men att denna forskning inte är tillräcklig. Resultatet av undersökningen som 

gjorts i denna studie bidrar till att komplettera denna forskning. När medarbetarna ska 

beskriva och definiera en ledare gör medarbetarna det utefter viktiga egenskaper som de anser 

att en ledare bör ha. Dessa egenskaper anses av medarbetarna i största grad vara medfödda 

och det krävs att man har vad medarbetarna kallar för “ledaregenskaper” för att kunna bli en 

ledare. Genom kurser eller erfarenhet finns det en möjlighet att lära sig mycket om ledarskap 

men de efterfrågade grundegenskaperna är inget man kan få utan något som man måste ha. 

Medarbetarna anser att det i viss mån är fullt möjligt att bli en optimal ledare men att de 

precis som andra människor har dåliga sidor och brister. Därför finns det svårigheter kring att 

vara en idealledare i alla situationer. 

 

En av frågeställningarna i denna studie gällde huruvida det finns några egenskaper som 

fungerar som en gemensam länk mellan bra, effektivt och karismatiskt ledarskap. Karisma 
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och effektivitet har tidigare länkats samman genom att koppla ihop karisma och prestation 

(Bacha 2010) och det finns stöd för att denna koppling kan göras av anställda. Av 

medarbetarnas svar kan flera faktorer ses som gemensamt länkar ihop deras beskrivning av 

bra, effektivt och karismatiskt ledarskap. Precis som för definitionen av ledarskapet anser 

medarbetarna att karisma mestadels kommer inifrån som en grundläggande och medfödd 

egenskap. Detta har även en likhet med medarbetarnas beskrivning av den effektive ledaren. 

För att kunna bli en effektiv ledare måste man enligt medarbetarna ha en vilja att bli ledare 

vilket även det kan förklaras som att man måste ha medfödda ledaregenskaper som inte går att 

lära sig. Det ska även tilläggas att karisma till stor del ses som något som skapar trovärdighet 

hos medarbetarna. Trovärdighet är något som också tas upp som en önskad faktor för att en 

ledare ska vara en bra ledare. Där beskrivs dock trovärdigheten inte i termer kring karisma 

utan som motivationsskapande vilket tydligt framgår som ett krav för vad både en bra, 

karismatisk och effektiv ledare ska kunna. 

 

En bra ledare ska enligt de flesta av medarbetarna kunna motivera, engagera och få med sig 

sina följare så att det leder till en prestation. På samma sätt beskrivs också effektiva ledare. 

Personer som lätt får med sig sina följare beskrivs av medarbetarna som karismatiska, då 

sådana ledare har en stor retorisk förmåga, utstrålar självsäkerhet och har en stark 

övertygelseförmåga och motivation vilket gör att följarna presterar bättre och blir effektiva. 

På så sätt skapas också en effektiv ledare. Dessa egenskaper är några som finns listade både 

under det karismatiska och effektiva ledarskapet från medarbetarnas synvinkel samt även som 

önskemål hos en optimal ledare. Självsäkerheten är något som hos medarbetarna verkar vara 

särskilt viktigt. En bra ledare kan få sina följare att prestera. För att kunna göra det måste man 

vara en effektiv ledare genom att utstråla en självsäkerhet som leder till ett förtroende hos 

följarna. Självsäkerheten gör att du vågar delegera arbete till följarna vilket även det skapar 

effektivitet och en bra ledare.  

 

I de flesta fall kan medarbetarna se en koppling mellan det karismatiska och effektiva 

ledarskapet. I det fallet ses karisma som något positivt för en ledare att besitta och sådana 

ledare ses till och med i vissa fall som en idealledare. Några egenskaper hos en idealledare 

som nämns flitigast av medarbetarna är kommunikativ, visionär och medryckande. Dessa tre 

egenskaper är också de som utgör medarbetarnas nyckelfaktorer för en karismatisk ledare 

samt är nödvändiga för att vara en effektiv ledare då det smittar av sig på följarna. 
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Syftet med denna studie var att från ett medarbetarperspektiv undersöka hur ledarskap 

definieras och hur en bra ledare karaktäriseras i termer som egenskaper, karisma och 

effektivitet. Därtill att utreda om ett likhetstecken finns mellan medarbetarnas uppfattning om 

bra, effektiva och karismatiska ledare. Med denna studies urvalsmetod och genomförande 

råder viss osäker kring huruvida studiens slutsats är generaliserbar (Denscome 2009; Alvehus 

2013). Det går dock i denna undersökning att dra slutsatsen att ledarskap definieras i termer 

kring egenskaper och att det av medarbetarna inte dras ett tydligt likhetstecken mellan en bra, 

effektiv och karismatisk ledare. Däremot kan det konstateras att alla dessa tre på något sätt är 

länkade till varandra och sätten att koppla dem varierar mycket mellan de olika medarbetarna. 

Trots avsaknaden av ett likhetstecken mellan begreppen finns alltså tydliga kopplingar vilket i 

denna studie ligger till grund för ledarskapets gemensamma länk. 
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6 Vidare forskning 

 

I detta kapitel presenteras förslag för fortsatt forskning inom ämnet.  

 

Ledarskap är ett brett ämne där möjligheterna att utforska är oändliga. Ett förslag för vidare 

forskning är att undersöka ledarskapet i två specifika organisationer och jämföra de med 

varandra. Detta för att se om åsikterna kring ledarskap skiljer sig åt mellan exempelvis olika 

branscher. 

 

I och med att denna studie bortser från ledarnas uppfattning kring ledarskap och endast 

undersöker från ett medarbetarperspektiv ser författarna till denna studie att det skulle kunna 

vara intressant att göra en liknande studie men från ledares perspektiv. Därtill är ett förslag till 

vidare studier att även jämföra medarbetarnas och ledarnas perspektiv med varandra för att se 

om dessa skiljer sig åt. 

 

Vidare kunde studiens resultat inte visa på att det finns något likhetstecken mellan bra, 

effektiv och karismatiskt ledarskap. Däremot syns ett samband mellan begreppen. Därmed 

kan det vara relevant att undersöka vidare om tydligare likhet skulle visas mellan andra 

ledarskapsteorier som transformativt, transaktionellt och situationsanpassat ledarskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Tabell 1 ”The Big Six” 

I denna bilaga presenteras en egen tabell för ”The Big Six” – en utvecklad modell av ”The 

Five Factor Model”. 

 

 

 

 

 

Neurotism Denna faktor betonar ångest, oro, sentimentalitet, brist 

på mod och känslomässig sårbarhet. 

 

Trevlighet Denna faktor har att göra med om en person är från 

grunden god och vänlig samt om den är tolerant och har 

tålamod. 

 

Extroversion Beskriver huruvida en person är social, pratsam och 

livlig. (Observera att mod och självsäkerhet tillhör 

vanligtvis inte denna faktor.) 

 

Noggrannhet Beskriver ordning och reda samt arbetsinsats och 

impulskontroll. Denna faktor har även att göra med hur 

samvetsgrann man är, men utan koppling till moral. 

 

Öppenhet (för upplevelser) Denna faktor betonar huruvida personen är intellektuell 

och okonventionell samt kreativ och har fantasi. 

 

Ärlighet Betonar pålitlighet, ödmjukhet och uppriktighet. Kan 

också beskrivas som moral, integritet och brist på 

girighet. 

 



 

Bilaga 2 – Ledarskapsforskningens myter 

I denna bilaga presenteras en mer ingående beskrivning av Goffee och Jones (2000, s.67) 

fyra myter om ledarskap. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

I denna bilaga presenteras samtliga frågeteman som diskuterades under intervjuerna, vilka i 

flera fall kompletterades med följdfrågor 

 

Börja gärna med att berätta lite om ditt arbete och vad du gör?  

 

Vad betyder ledarskap för dig? 

 

Hur upplever du en bra ledare? 

 

Är det viktigt att en ledare har mycket kunskap om verksamheten, eller är det av större vikt att 

ledaren har kunskap om just ledarskap? 

 

Hur ska relationen mellan ledare och anställda vara? 

 

Om du fick måla upp din ”drömledare/drömchef”, hur skulle denna då vara? 

 

Motsats – hur är din mardrömsledare? 

 

Är en bra ledare bra i alla situationer? 

 

Vad betyder begreppet effektiv ledare för dig? 

 

Hur uppfattar du termen karismatiskt ledarskap?  

 

Den beskrivning du gör av en bra ledare, tror du att det är möjligt att vara en sådan ledare i 

verkligheten (eller är det bara en myt)? 

 

Kan alla bli bra ledare – kan man lära sig det? 

 

 


