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Sammanfattning 
 
Nyckelord: Branschspecifikt chefskap, egenskaper, Plattityder? 
 
Problem: De problem som vi undersökt är framförallt; huruvida en chefs egenskaper är likartade 
oavsett branschtillhörighet, om generella chefsegenskaper går att hitta i två olika branscher, hur 
ledaren uppfattar sitt eget ledarskap och hur detta ledarskap uppfattas av de anställda. 
Ett problem som vi upplevt är att stora delar av den tillgängliga litteraturen är väldigt likriktad 
Vi har även sett problem med att stora delar av litteraturen inte tar upp specifika branschers 
chefskap och dess utmaningar.  
 
Syfte: Vi vill med denna studie bidra till att belysa de skillnader och likheter som sker inom 
chefskapet i de olika branscherna. Ett annat syfte som vi haft är att visa på om det förekommer 
några diskrepanser mellan hur cheferna och de anställda upplever det ledarskap som utövas. Vi 
har även syftat till att försöka dela in cheferna i olika roller som kan fungera representativt för 
deras egenskaper som helhet. 
 
Metod: Vi har i studien jämfört chefer och deras egenskaper i bemannings- och 
verkstadsbranschen. Detta har tagit sin början i en omfattande genomgång av den tillgängliga 
litteratur som finns på området. Genom att använda två olika branscher har vi synliggjort de 
frågeställningar vi har om ledarskap. Vi har intervjuat fyra chefer från två olika företag. Därtill 
har ett antal anställda i respektive företag och bransch fått svara på enkäter gällande det ledarskap 
som deras chefer utövar. 
 
Resultat: I vår studie har vi kommit fram till följande slutsatser: Att vissa egenskaper är mer 
eller mindre universella för chefer oavsett om de arbetar inom verkstad eller bemanning. Där 
märktes framförallt sammanordningsförmåga. En annan slutsats vi kommit fram till är att 
cheferna beroende på bransch har olika möjligheter att aktivt bedriva ledarskap. En sista slutsats 
vi kommit fram till i vår studie är att anställda i båda branscherna har egenskaper som 
engagemang högt upp på önskelistan.  
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1 Inledning  
 
Denna studie avser att undersöka eventuella skillnader i ledarskap mellan två olika branscher, 
men också hur de intervjuade cheferna inom dessa branscher ser på sitt ledarskap. Vi vill även 
undersöka om det finns eventuella skillnader mellan de anställdas uppfattningar vad gäller 
ledarskap i respektive bransch och hur detta utövas.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Det mest centrala skälet till varför vi ville göra denna studie kring ledarskapsbefattningar i två 
vitt skilda branscher (bemanning och verkstad) är för att vi anser att ledarskap och dess praktiska 
tillämpning är intressant och mångfacetterat. Ledarskapsfrågor har varit högt upp på agendan 
under lång tid inom det företagsekonomiska området vilket fått till följd att ämnet kan kännas 
något uttömt på revolutionerande och nydanande begrepp1. Vi vill försöka utveckla och bygga 
vidare på den föreställningen som vi har med oss sedan tidigare studier inom management och 
ledarskapsteori. Där har det ofta beskrivits hur ledarskap kan bedrivas i olika branscher eller 
ibland vilken metod som passar bäst. Vår uppfattning är dock att det beskrivits alldeles för ytligt 
och att denna förklaring bara skrapar på ytan. Vi påstår inte att de teorier och studier som finns 
presenterade enbart tar upp en bransch i taget, men de är framförallt inriktade på detta. Vi saknar 
till viss del skillnader och direkta kopplingar mellan olika branscher, helt enkelt konkreta 
kopplingar där skillnader och likheter skulle kunna urskiljas. Vi tror att studier av detta slag 
skulle göra det möjligt att göra en samlad utvärdering av ledarskap inom olika branscher. Vår 
studie är ett försök att för oss själva se olikheter eller likheter mellan just två branscher. 
 
Bemanningsbranschen som är en av de branscher som vi valt att undersöka har befunnit sig i 
rampljuset de senaste 8-10 åren. Branschen i sig har vuxit explosionsartat. Visserligen har också 
bemanningsbranschen fått känna av en neråtgående konjunktur, men företag som t ex Manpower 
och Proffice kommer förmodligen befästa sina positioner ytterligare.2 Det viktigaste skälet till 
detta, tror vi, är att branschjättarna är så etablerade och har varit med redan från starten när 
bemanningsbranschen startade. Bemanningsbranschen har utvecklats till en ackommoderande 
organisation vad det gäller att anpassa sig till marknad och kunder.3 I den explosiva expansion 
som bemanningsbranschen har upplevt präglas branschen också av den tillbakagång som pågått 
sedan tre år tillbaka. När konjunkturläget förändras är bemanningsbranschen en aktör som får 
känna av dessa förändringar på ett tydligt sätt. När personalen minskar hos kundföretagen under 
sämre tider är det ofta de inhyrda konsulterna som får sluta först.4 Det medför ett behov av 
flexibilitet som präglar branschen. 
Dessa företeelser gör bemanningsbranschen unik och kan även tänkas påverka ledarskapet enligt 
oss. Det vi ser som speciellt intressant när vi granskat ledarskapet är den form av ledarskap som 
utövas på distans inom denna bransch. Hos bemanningsföretaget som vi valt att undersöka 
närmare kallas de personer som fungerar som närmaste chefer för den uthyrda personalen för 
                                                
1 Nyström, M E. 2005   
2 Avsnitt 8.3 och 8.4 
3 http://www.poolia.se/cms/about/marknad 
4 Avsnitt 8.3 och 8.4 
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Personalansvariga, eller PA.5 Det innebär dagliga samtal till och från den uthyrda personalen. En 
PA är sällan ute hos de anställda på deras arbetsplats. På detta sätt utövas ledarskap i stor 
utsträckning på avstånd. Bemanningsföretaget som vi valt som representant för 
bemanningsbranschen har bidragit med vår empiri. Företaget önskade anonymitet därför väljer vi 
att kalla dem Bemanningsföretaget. 
 
I kontrast till bemanningsbranschen har vi valt att titta på en helt annan bransch, nämligen 
verkstadsbranschen. Denna bransch har en längre historisk bakgrund än bemanningsbranschen 
och med begreppet verkstad menar vi inte producerande företag utan snarare företag som arbetar 
med underhåll av maskiner. Det som vi i vår förförståelse av verkstadsbranschen tror oss kunna 
hitta är en annorlunda rad av omständigheter än de som vi tror bemanningsbranschen innehar. 
Den flexibilitet som präglar bemanningsbranschen ska ställas mot det mer statiska förhållande 
som vi tror kan finnas i verkstadsbranschen.6 Om det verkligen är på detta sätt är ett intressant 
ämne att studera. Det företag som vi använder oss av inom verkstadsbranschen är ett av Busslinks 
alla verkstadsgarage. Det är en miljö som i vår uppsats får representera verkstadsindustrin. Miljön 
kan tänkas påverka ledarskapet. Det kan också tänkas att det är en utpräglad manlig miljö. Genus 
är inte det vi ska undersöka men kan möjligen bidra indirekt till det ledarskap som utövas. 
 
Verkstadsföretaget har en betydligt längre historia som sträcker sig längre bak i tiden än vad 
bemanningsbranschen gör. Verksamheten startade 1967 då med en annorlunda ägarstruktur men 
med liknande verksamhet.7 Verkstaden som företag kan ses som en divisionaliserad organisation 
med flera olika bussgarage inom Stockholmsområdet.8  
 
Bemanningsföretaget som företag är till storleken liknande busslink och antalet nivåer mellan 
högsta och lägsta nivå är ungefär detsamma. Ett faktum som vi tror påverkar ledarskapet är att de 
chefer vi intervjuat inom Busslink jobbar i samma miljö som den anställde. De arbetar i samma 
fysiska område, medan cheferna i bemanningsföretaget inte ser den direkta miljön och att de inte 
arbetar sida vid sida med den anställde. 
 
De personer vi intervjuat är alla aktiva i respektive bransch och företag. Deras kunskaper tror vi 
kommer att kunna representera respektive bransch och företag. Det är därför viktigt att 
kunskapen är av senaste datum. Det kommer förhoppningsvis att bidra till intressanta upptäckter 
för vår egen del och för andra läsare av denna studie.       
 

1.2 Problemområde 
 
Problemet grundar sig inte direkt i valet av de företag vi valt att titta närmare på, utan vår undran 
ligger i det faktum att vi med olika bakgrund har ungefär liknande uppfattning om vad som skrivs 
om ledarskap. Litteratur vi läst anser vi inte direkt behandlar de olika skillnader i utmaningar som 
ledare ställs inför. Med skillnader menar vi här skillnader i miljö och bransch. En ledare som 
arbetar under mer klassiska miljöer som vi antar råda i verkstadsbranschen ställs förmodligen inte 
                                                
5 Ibid 
6 Ibid 
7 http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Storstockholms_lokaltrafik&action=edit&section=3 
8 Bolman, L. Deal, T. 1997, sid 86ff. 
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inför samma utmaningar som en chef som arbetar inom bemanningsbranschen. Vi anser att dessa 
olikheter och jämförande av chefskap mellan branscherna till viss del saknas, eller har utretts för 
lite. Den litteratur och de undersökningar som gjorts ser vi ofta behandla ett specifikt fall eller en 
enskild bransch. Det kan handla om en viss typ av ledare som skulle kunna gälla alla typer av 
chefer (alltså väldigt allmänt). Vi har haft det betydligt svårare att hitta litteratur med titlar som 
ger ett intryck av att vara jämförande studier med direkta kopplingar branscher emellan. Här kan 
vi tänka oss böcker som skulle kunna dra likhetstecken eller rada upp olikheter mellan 
exempelvis IT chefer och chefer i kommunal verksamhet.  
 
Vid en sökning av böcker och artiklar på diverse bibliotek och Internet fann vi inte många böcker 
som med titeln gjorde det möjligt att förstå att denna bok handlade om jämförande 
undersökningar. Det kommer alltid fram böcker med titeln �How to be a good leader� eller �Tio 
steg mot ett bättre ledarskap�. Det skulle vara mer intressant att få fram studier där direkta 
jämförelser genomförts. Där kanske vissa egenskaper kunde uteslutas för en modern IT ledare 
men att dessa egenskaper passar inom vården. Sådana direkta kopplingar branscherna emellan 
skulle vara av intresse. Därför vill vi genom att gå ut och göra denna undersökning, skapa oss en 
uppfattning om de eventuella skillnader som råder, och på detta sätt göra det möjligt att jämföra 
branscherna emellan. Vi har valt att titta närmare på och analysera ledarskap i två olika branscher 
sett från ledarens perspektiv och från den som leds, d.v.s. den anställdes synvinkel samt ett 
utforskande vad gäller chefers egenskaper. Vilka egenskaper är återkommande, och vilka/vilken 
egenskap är signifikant för branschen i fråga. 
 
Det finns ett intresse från vår sida att utmana de förutfattade meningar som vi har med oss sedan 
tidigare studier och erfarenhet. Vad vi helst av allt vill att denna undersökning ska leda fram till 
är att hitta nya aspekter som ställer våra förutfattade meningar på prov och förhoppningsvis 
generera nya fakta. 
 

Ovanstående resonemang leder oss fram till följande frågeställningar: 
- Har en chef liknande egenskaper oavsett bransch?  
- Om generella egenskaper hittas vilka är då dessa? 
- Hur ser chefen på sitt ledarskap? (då inom respektive bransch). 
- Hur ser de anställda på chefens ledarskap? (även här inom den tillfrågade branschen). 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att belysa eventuella skillnader och likheter i det ledarskap som utövas i 
de två olika branscherna; bemanning och verkstad. Vi vill för vår egen skull men även läsarens 
producera en konkret sammanställning av hur chefer ser på sig själva, samt hur de anställda ser 
på dessa och vilka egenskaper som kan urskiljas. I studien ämnar vi även försöka göra direkta 
jämförelser branscherna emellan. Vi vill att våra resultat ska göra det möjligt att kort jämföra 
egenskaper på chefer mellan de två branscherna bemanning och verkstad, och därmed också göra 
det möjligt att utesluta vissa egenskaper. Studien skulle kunna kallas profilskapande. Med detta 
menar vi att skapa profiler eller roller som cheferna kan delas in i om det är möjligt. 
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1.4 Avgränsningar 
 
Vi kommer inte att fokusera på genus, kultur9 eller åldersskillnader hos chefer. Detsamma gäller 
för de anställda, däremot kommer viss hänsyn tas till hur länge den anställde jobbat inom 
företaget i samband med enkäten. Vår målsättning är heller inte att hitta en idealisk chef som 
skulle kunna leda de anställda i båda branscherna. Vår målsättning är rättare sagt att öppna upp 
för möjligheten att jämföra chefer och hitta specifika chefsegenskaper. 
 
Definition: Skillnad mellan chef och ledare har vi definierat som: en chef är en person som är 
formellt angiven som ansvarig för en affärsenhet inom en organisation medan en ledare är en 
person som med hjälp av ett utbyte med en grupp har ett visst inflytande över denna. Därmed vill 
vi dock inte ha sagt att en och samma person inte kan inneha båda epiteten. 
 

2 Metod 
 
Inledningsvis bestämdes det vara lämpligt men en deduktiv ansats som bedömdes ge oss de bästa 
förutsättningarna, då tiden var en kritisk faktor att ta hänsyn till. När vi jämfört teori med empiri i 
ett senare skede framkom då tilläggsinformation som gör att det även finns inslag av induktiv 
ansats. 
 
Vi har jämfört inhämtade empiriska fakta med vedertagna teorier på området ledarskap och 
därigenom byggt upp en bas som vi använder för att jämföra bemanningsbranschen och 
verkstadsbranschen. Vi har också sökt teori i de referenslistor som återfinns i facklitteratur och 
som också inbegriper tidskrifter. 
Vi har använt kvantitativa metoder i enkäterna och kvalitativa metoder i intervjuerna. 
 

2.1Undersökningsdeltagare 
 
För att få tillgång till den empiriska informationen har vi i undersökningen använt oss av ett styrt 
urval. Det innebär att fyra chefer har valts ut som vi bedömer ha nyckelkompetens i de 
ledarskapsfrågor som vi avser att få svar på. Två av dessa kommer från bemanningsbranschen där 
en av cheferna är personalansvarig och den andra chefen har en ställning som hög ekonomichef 
inom koncernen, dock med ett förflutet som personalansvarig. De två andra cheferna kommer 
från en större bussverkstad som får representera verkstadsbranschen. En av dessa chefer har en 
högre befattning med övergripande ansvar för hela verkstadsgaraget. Den andra chefen är 
gruppchef, direkt underställd verkstadschefen. De befinner sig därigenom på en hierarkisk nivå i 
respektive organisation som är intressant för oss.  
 
I undersökningen inkluderas också totalt 35 personer som arbetar som anställda i respektive 
bransch. 19 av dessa personer arbetar under de intervjuade verkstadscheferna i en verkstad med 
generellt förekommande arbete. 16 av personerna arbetar inom bemanningsbranschen med 
support och kundtjänst inom data och Internet. 
                                                
9 Tollgerdt-Andersson, I. 1989 s. 64ff 
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2.2 Procedur 
 
Kontakt med de intervjuade cheferna har etablerats genom det privata kontaktnät vi själva 
besitter. I fallet med cheferna i bemanningsbranschen har dessa inledningsvis ringts upp och vi 
har beskrivit våra syften. När dessa har bekräftats har vi bokat tid med respektive chef för 
genomförande av intervju. Liknande tillvägagångssätt har använts för att boka intervjuerna med 
verkstadsföretaget, varefter våra syften och tider för intervjuerna har klargjorts. Samtliga chefer 
har vi träffat genom personliga intervjuer som har tagit ca en timme per person. 
 
De 35 anställda personer som ingår i undersökningen har intervjuats med hjälp av enkät. I fallet 
med verkstadspersonalen delades enkäten ut bland personalen på ett morgonmöte då en stor del 
av personalen var samlad. De sexton personer som är anställda vid bemanningsföretag har fyllt i 
enkäten på raster och direkt före eller efter arbete. I fallet med bemanningsbranschen var 
merparten av dessa inte anställda vid samma bemanningsföretag som cheferna men har det 
gemensamt att de är uthyrda till tredje part.  
 

2.3 Miljö 
 
Alla intervjuer har genomförts lokalt på de anställdas arbetsplatser. Miljön som cheferna hos 
bemanningsföretaget har intervjuats i är speciella rum för samtal och intervjuer. Hos 
verkstadsbranschen har den högre chefen tillhandahållit sitt eget kontor. 
 

2.4 Intervjuer 
 
Intervjuerna är den teknik som vi använt oss av för att få fram den kunskap som cheferna kan 
bidra med. Vi har dels använt direkta frågor som vi vill ha svar på men vi ger även 
respondenterna möjlighet att få utrymme att tala fritt utan att styra deras utlägg. Det finns således 
ett syfte att undersöka hur det står till med dels vår egen förförståelse, dels med de vedertagna 
och ibland naiva teorier som finns om chefer och ledarskap.10 Intervjuerna har även inslag av 
samtal då vi ibland har skapat följdfrågor. Vi har också gett de intervjuade cheferna utrymme att 
tala fritt kring de frågor vi ställt i bemärkelsen att vi inte avbrutit längre utlägg utan snarare 
kommit med följdfrågor.  
 
Intervjuerna planerades och genomfördes efter de teorier som presenterats av Bengt 
Gustavsson.11 Det innebar att vi hade en huvudmålsättning med våra intervjuer, en intervjumall 
och slutligen en lista på vilka ämnesområden som man bör tränga in djupare i under intervjuns 
gång.  
 

                                                
10 Henderson. 1984. 
11 Bengt Gustavsson, 2004. Citat, Carson. 2001.  
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I skapandet av intervjumallen gjorde vi en lista på vilka ämnesområden vi skulle tränga djupare 
in i.12 Vid intervjuerna gjorde vi per telefon klart för cheferna syftet med intervjun och vi fick 
klartecken för användande av bandspelare. Vi meddelade även att inga namn kommer att 
användas och att intervjumaterialet kommer att hanteras både konfidentiellt och anonymt.13 Från 
bemanningsföretaget var detta ett önskemål medan vi själva beslutade att använda samma metod 
på verkstadsföretaget för att inte skapa en annorlunda intervjumiljö som sedan skulle kunna 
påverka våra jämförelser.  
 
Det finns tre klasser av frågor14 i samband med en strukturerad intervju eller om den är planerad i 
förväg som vår intervju var. Dels vad det gäller frågornas innehåll då vi är ute efter kunskap, 
information om generella förhållanden och respondenternas egna erfarenheter utifrån sin 
chefsroll. Vi försökte ställa enkla och raka frågor som gick direkt på faktiska förhållanden.15 
Planeringen av frågorna innebar att vi inledde med introducerande frågor, sedan använde vi 
uppföljningsfrågor och slutligen även fördjupningsfrågor där cheferna fick tränga djupare in 
sakförhållanden16 och obehindrat fick tala ut.  Frågorna ställdes i en kronologisk ordning från 1- 
18. 
 
Vid intervjuerna etablerade vi en komfortabel atmosfär som även cheferna bidrog med genom 
presentation och att bjuda på kaffe. Vi hade ett intresse av att intervjuerna skulle upplevas som 
behagliga. Detta kan dessutom bidra till att cheferna inte tvekar att berätta om verkliga 
händelser.17 Vid intervjuerna representerades vi av två personer. Vi ställde växelvis frågor och 
intog en betraktande ställning. 
 
I vår strävan efter bästa möjliga reliabilitet och validitet försökte vi etablera oss som kollega och 
vän.18 Vi anser dock att det viktigaste för oss var att framstå som ärliga och därigenom också 
framstå som trovärdiga i vår roll som uppsatsskrivande studenter. Att kontrollera reliabilitet och 
validitet kan göras genom att kontrollera sanningshalten via andra källor.19 Det blir dock svårt för 
oss då de intervjuobjekt vi använder oss av är de enda muntliga källor vi har. 
 

2.5 Enkäter 
 
I motsats till cheferna intervjuades de anställda på golvet genom enkäter. Anledningen till detta är 
att vi inte skulle ha haft möjlighet att sitta ner och göra personliga intervjuer, men även för att 
personliga intervjuer inte skulle ha tillfört vidare information till våra kvantitativa frågor. Enkäten 
för bemanningsbranschen fylldes i när det fanns tid för respondenterna att gå ifrån sina arbeten, 
eller utnyttja sin fritid. Enkäten för verkstadsföretaget fylldes i samband med ett morgonmöte då 
personalen var samlad. Den typ av enkät som vi använde är en besöksenkät.20 
                                                
12 Bengt Gustavsson. 2004. 
13 Ibid  
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Lindfors, J. 1993. 
17 Gustavsson, B. 2004. 
18 Baker. 1997. 
19 Gustavsson, B. 2004. 
20 Dahmström, K. 2000. 
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Enkäten gjorde vi för att få ett extra perspektiv på hur ledarskapet i dessa två branscher uppfattas, 
då inte bara chefperspektivet. Vi har valt att använda oss av den metodologi som beskrivs av 
Dahmström21 vid utformning av frågeställningar samt uppbyggnad av den grafiska utformningen 
av vår enkät. Vårt urval av anställda på de respektive företagen är begränsats till dem som funnits 
tillhanda. Det innebar totalt 35 personer. 
 

2.6 Problem 

Det har visat sig vara en allt annat än lätt uppgift att hitta relevant litteratur. Det finns en uppsjö 
av litteratur som i de flesta fall är skrivna av diverse konsulter, litteratur som i de flesta fall är 
ointressant för oss. Mängden av ointressant litteratur har gjort det svårare att hitta det som 
verkligen är gångbart. 
 

3 Teori 
 
De teorier som vi presenterar nedan är en sammanfattning av den litteratur som vi anser 
återspeglar det viktigaste punkter i vår studie: föränderlighet, egenskaper, naiva teorier samt 
ledarprofiler. 
 

3.1 Förändringsteori 
 
Ledarskap i en föränderlig organisation är en kvalitativ studie av en av de dåvarande (år 2000) 
största Internetkonsulterna på IT-markanden. Det viktigaste som deras antropologiska 
undersökning för fram som är intressant för vårt studieområde är framförallt vilka olika typer av 
ledare som finns representerade på IT-scenen. Bergman & Stoetzer vill helst likna valet av de 
egenskaper som ledare uppvisar vid ett grupptryck. Detta skapas av den ångest som bildas inom 
organisationer i och med deras behov av styrning och ledarskap. Författarna använder sig av 
Bions modell där tre arketyper av ledare identifieras, dessa innefattas av; ledaren som 
beskyddare, härförare och ledaren som innehar specialistkunskaper. Beroende på vilken fas 
organisationen befinner sig i antar ledaren den roll som omgivningen kräver. Om så inte sker blir 
ledaren inom en snar framtid ogillad och förmodligen också avsatt och ersatt med en person som 
kan uppfylla gruppens krav. 
 
Bergman & Stoetzer tar även upp en intressant parallell mellan IT-sektorn som ett forum för hur 
ett ledarskap i en ny och dynamisk sektors egenskaper förändras vart eftersom sektorn blir mer 
integrerad med gängse ledarskapspreferenser som finns i etablerade branscher22. 
 
 

                                                
21 Dahmström, K. 2000  
22 Bergman, P & Stoetzer, U. 2001. 
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3.2 Ledarskapsprocessen 
 
Tollgerdt-Anderssons Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder beskriver en 
rad olika teorier för hur ledarskapsprocessen kan skildras. Författaren gör först och främst en 
distinktion mellan vad hon kallar spontana och vetenskapliga ledarskapsteorier.      
De spontana teorierna som ofta utgår från den enskilda ledarens erfarenheter som även de kan 
bidra till en bitvis kompletterande bild av ledarens praktiska tillämpning så kan de ej på någon 
djupare nivå ligga till grund för en uttömmande förklaringen av ledarskapsprocessen i sin helhet. 
 
Egenskapsbaserade teorier som uppkom redan på 40-talet har haft en lång och seglivad karriär 
inom ledarskapsteori. Den går enkelt uttryckt ut på att ett visst antal personlighetsegenskaper är 
det enda som påverkar ledaren. Exempel på denna teoribildning är unitary trait theory och 
constallation of trait theory. Ett annat exempel på senare års teoribildningar är den, enligt oss, 
naiva teorin om att en viss typ av människor startar företag, den s.k. entreprenören. Mot denna 
form av teori kan sägas att alla som har dessa önskvärda egenskaper blir inte ledare och om man 
är ledare i en situation blir man av nödvändighet inte ledare i annorlunda situation. Det beskrivs 
även i en undersökning att även om ledare uppvisar en karakteristisk stil så kan den ej skiljas från 
den miljö där ledaren och de ledda arbetar inom.  
De ledaregenskaper som dock visat sig ha ett visst samband med ledarskap är bl a 
konstitutionella, personlighets, och intelligensfaktorer. Detta samband är dock förhållandevis 
svagt och situationen i vilken ledaren befinner sig i måste tas i beaktning som en endogen 
funktion för att komplettera denna förklaringsmodell. 
 
Efterföljarteorin är en samling teorier som har gemensamt att efterföljarna (de underställda) 
påverkar ledaren om denna inte är tillräckligt stark för att utöva sin makt. Även denna teori bör 
ses som en kompletterande del av ledarskapet. 
 
Situationsteori går ut på att varje situation kräver sin speciella form av ledare i och med att 
hänsyn måste tas till både endogen (ex arbetstillfredsställelse) och exogen (ex fackförenings 
styrka). 
 
Interaktionsteori är en grupp av teorier som brukar ses som något mer nyanserad och har en större 
helhetssyn än de ovan nämnda teorier. Den mest kända modellen inom detta område är 
transaktionsmodellen som vill visa på det dynamiska utbyte som sker mellan ledare och 
efterföljare. Det kan följaktligen vara på det viset att båda grupperna har inverkan på varandras 
beteenden. En variant på denna modell är idiosyncrasy credit model som lägger till en variabel 
om förväntningar som efterföljarna har på ledaren. Efterföljarna kan t e x förvänta sig att ledaren 
uppträder på ett visst sätt i och med att han befinner sig i just den här branschen.23 
 

3.2.1 Några exempel på naiva teorier 
 
Tollgerdt-Andersson ger även exempel på författade teorier som hon anser vara naiva. Många 
andra författare inom managementlitteratur för fram en rad egenskaper som de anser vara centrala 

                                                
23 Tollgerdt-Andersson, I. 1989. 



 13

för den framgångsrike ledaren: att snabbt kunna sätta sig in arbetet, kunna organisera och planera, 
snabbt beslutsfattande, kunna delegera, bra muntlig och skriftlig kommunikation e t c. Dessa 
typer av teorier som inte har någon som helst anknytning till forskning på området måste ytterst 
ses som icke trovärdiga tills det att reell forskning bedrivits som kan ge stöd åt dessa påståenden. 
 
Attributionsteori utgår från att den enskilda individens privata övertygelser är den avgörande 
faktorn när det gäller hur ledarskap utformas empiriskt, inte hur den sociala processen fungerar. 
Teorin lägger även stor vikt vid den kognitiva process som sker när attributioner formas. Detta 
sker givetvis hela tiden att vi har föreställningar om alla de människor vi interagerar med. Svaret 
på vilka egenskaper som styr kan således endast förklaras genom att säga att vi bara kan hitta 
lösningen genom att tolka observatörens perceptioner. Det är följaktligen ytterst viktigt att beakta 
hur observatören uppfattar den situation som föreligger om det ska vara möjligt att hitta en bra 
tolkningspunkt. 
 
I en av de undersökningar som Tollgerdt-Andersson gör består av en rad intervjuer som entydigt 
visar på att det finns en uttalad tro att chefskap på hög nivå inte kräver den specialistkompetens 
som chefer på lägre nivåer ofta tillskrivs. Detta berodde enligt de tillfrågade på att den högsta 
chefen har tillgång till anställda som redan har den specialistkompetens som behövs. 
Författaren gör även en undersökning av platsannonser för chefer på låg, mellan och hög nivå och 
olika branscher (teknik/produktion, ekonomi/finans, försäljning/marknad). Det framkommer där 
att personliga egenskaper efterfrågas i stor utsträckning utom inom teknik/produktionsbranschen. 
Detta är på förhand den bransch som vi just hade dessa förutfattade meningar om. Det är alltså 
skillnad mellan de egenskaper som efterfrågas inom teknik/produktion gentemot både 
ekonomi/finans samt försäljning/marknad. Det är således olika chefs typer som organisationerna 
söker. En slutsats Tollgerdt-Andersson kommer fram till är att även om specialistkunskaper är 
viktigt i vissa branscher (se diskussion ovan) så har de socialt önskvärda egenskaperna en fullt 
lika viktig roll att spela i valet av chef.  
 
I en intervjuundersökning gjord av Tollegerdt-Andersson svarade en stor majoritet av cheferna 
(82 mot 19) att det finns skillnader i de krav som ställs på chefer. På hög nivå krävdes (e n l 
Intervjuade cheferna) strategiskt tänkande, förmågan att ta risker, beslutskraftighet, villighet att 
satsa av fritiden samt att ha förmågan att delegera. De egenskaper som eftersöktes på låg nivå var 
framförallt förmågan att lösa sociala problem, att utöva kontroll och noggrannhet. Tollgerdt-
Anderssons resultat konstaterar likväl en skillnad mellan framgångsrika och mindre 
framgångsrika vad gäller efterfrågade chefegenskaper. De företagen som ansågs framgångsrika 
gjorde i större utsträckning även ett aktivare sökande efter de kritiska egenskaper som eftersöktes 
på låg chefsnivå. 
 
Skillnad mellan intervjuerna av cheferna och annonsundersökningen var att i annonsera skrevs 
det sällan ut att beslutsförmåga och förmågan att delegera, dessa egenskaper var dock väldigt 
viktiga enligt intervjuobjekten. Dessa skillnader, tror vi, beror på att det anses vara självklarheter 
och därmed onödigt att skriva ut i annonserna24.   
 

                                                
24 Ibid. 1989.  
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3.3 Ledarskapsfilosofi sett ur Kirkeby 
 
Ledarskap har till synes alltid handlat om att ha makt och lyckas behålla den; om att styra; om att 
fatta beslut i ett forum där det så gott som aldrig finns tillräckligt mycket kunskap och 
information, och därmed om att ta risker på någons bekostnad.25 Ledarskap utövas inte bara inom 
näringslivet utan inom alla discipliner där det finns ett behov av en ledare, där någon bör eller ska 
styra/managera anställda eller kompanjoner. Kirkeby tar upp det faktum att leda alltid har 
inneburit en kamp för att vinna, erövra eller försvara sig mot fiender. Tjäna pengar eller en kamp 
om prestige. 
 
Även om dagens ledare kanske ställs inför andra problem eller nya utmaningar så har grunderna 
inte förändrats speciellt. En ledare styr fortfarande med liknande baktankar då med andra 
förutsättningar och en annan omgivning som måste hanteras. Kirkebys tankar om en ledare är att 
det är en konsekvent och kompromisslös varelse mitt i den postmoderna världens malström.26 
Ledare ställs inför en värld som har många vinklar, en svårdefinierad värld som Kirkeby tar upp, 
den är fylld av mångtydlighet. Vad som kan vara intressant för vår uppsats är det att kriterierna 
för den gode ledaren skiljer sig åt eftersom miljön där ledaren styr ser så olika ut. Kirkeby tar upp 
nio punkter som ytterligare komplicerar begreppet �den goda ledaren�,27 dessa punkter är även 
fakta som vi kan ta med i vår hänsyn till att ledaren och dess sätt den utövar sitt ledarskap på 
förmodligen skiljer sig åt inom olika branscher, dessa punkter kan ses som en problematisering 
av för hur �den goda ledaren� bör utöva sitt ledarskap på, då beroende på vilken sits ledaren 
befinner sig i för tillfället.   
 
• För det första spänner ledarskapet från uppgifter som har ganska oklara mål, knappast några 

yttre kännetecken och ingen strikt organisation förutom de allmänna 
kommunikationsförhållanden, till uppgifter med strikt avgränsade mål och medel i form av 
beprövade organisationsstrukturer som specificerats in i minsta detalj. Kriterierna för den 
goda ledaren är inte heller här i något av extremfallen entydiga. 

• För det andra styrs ledarskapet av innehållet i de uppgifter som man skall lösa. Exempelvis så 
kräver välutbildade tekniker andra ledningsmetoder än vad t e x minderåriga textilarbetare 
gör. 

• För det tredje kräver ledning av högteknologiska företag som producerar långlivade 
konsumtionsvaror som kräver ständig innovation och kan kopieras en annan strategi än 
ledarskap vid konsultföretag eller finansinstitut. 

• För det fjärde kräver ledning av organisationer som består av många disparanta enheter eller 
som är mångkulturella andra styrmetoder än vad relativt homogena och nationellt förankrade 
organisationer gör. 

• För det femte fordrar ledning av verksamheter med en nätverksstruktur och som spänner över 
olika branscher andra strategier än produkt- och produktionsprocessmässigt specialiserade 
företag som t.ex. kraftverk. 

                                                
25 Kirkeby, O. 1998 s 13. 
26 Ibid, 1998 s 12. 
27 Ibid, 1998 s 25ff. 
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• För det sjätte är skillnaden stor mellan att leda produktionsprocesser vilkas know-how ledaren 
bara till viss del känner till eller förstår och att leda produktionsprocesser som man själv varit 
med och skapat från grunden. 

• För det sjunde kräver verksamheter där aktieutdelning och vinstutveckling styr en helt annan 
ledarförmåga än vad offentliga verksamheter gör där verksamheters framtid bestäms med 
politiska beslut. 

• För det åttonde kompliceras begreppet �ledare� av det faktum att ledare ofta leds av andra i 
större sammanhang. 

• För det nionde kompliceras det hela ytterligare då ledare kan vara flera personer. Eftersom 
flera ledare kan jobba på samma nivå. 

 
Vad dessa punkter gör är att de tydligt gör begreppet �leda� otydligt. Det blir svårdefinierat och 
komplicerat. Skillnaden mellan olika ledaruppgifter och ledarskapsformer är så markant att man 
kan fråga sig om det ens är meningsfullt att diskutera ledarskap i allmänna termer.28 Att trots 
denna vetskap röra sig med mer allmänna termer anser vi ändå vara fruktbart eftersom ett snitt 
och stereotypa grunder kan tydas ur olika ledare som sedan kan vara användbart för jämförelser 
eller helt enkelt användas för att dra lärdom utav. 
Som ovan nämnts så kan inte generella tydliga drag urskiljas men vad Gary Yukl däremot säger 
är att vissa oumbärliga personlighetsdrag kan urskiljas.29 Sådana som �självsäkerhet�, 
�övertalningsförmåga�, �formuleringsförmåga� och �detaljminne�. Personlighetsdrag som 
hjälper en ledare och som utan dessa inte är en fullfjädrad ledare enligt Gary Yukl. 
 
 

3.4 Medledare och rörelse 
 
En ledare är per definition någon som styr människor men utan godkännande och förståelse från 
båda parter så är en ledare inte en ledare. Relationen måste förstås från båda parter för att den ska 
fungera. Ledaren är med andra ord ingenting värd utan en med-ledande.30 Med-ledande personen 
är den som styrs och den som är medveten om att den blir styrd eller ledd. Den med-ledande 
personen hjälper sin ledare att leda, att röra. Att röra är precis det som ledarskap handlar om. 
Vilket nämnts tidigare så innebär ledarskap att styra, men det man styr har också sats i rörelse. 
Det kan handla om sinnen, kroppar eller viljor, att i alla fall få igång människor till det som ska 
utföras. 
 
En ledare är även en förebild. Någon som helst ska kunna förkroppsliga värderingar och ha en 
förmåga att synliggöra dessa.  
Detta belyser en annan aspekt, nämligen ledarens förmåga att vara ett levande exempel på en viss 
typ av målorienterat beteende, och hans förmåga att förmedla detta beteende som en ram för 
teknisk problemlösning.31 Att kunna managera sig själv är just vad �vanlig� social kompetens är 
ett tecken på. Genom att förkroppsliga en värdering kan man som ledare få medarbetare att bli 
sporrade, solidariska och engagerade. Den sociala kompetensen riktas också mot kund sidan. Du 
                                                
28 Ibid, s 27. 
29 Yukl, G. 1994 s 280. 
30 Kirkeby, O. 1998 s 38 
31 Ibid s 90 
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som ledare ska gärna vara länken mellan kunden och teknik sidan, fånga upp vad som krävs och 
vad som efterfrågas.  
 

3.5 Ledarskapsbegreppets esteticering 
 
Ledarskapsteori handlar inte bara om enkla/rationella förklaringar utan vi rör oss mer och mer 
med teorier eller idéer som förr ansågs vara häxdoktorns och schamanens gebit, nämligen 
magin.32 Att mer och mer prata om dessa saker gör att vi rör oss ifrån den �rena� vetenskapen. Vi 
kan delvis frångå den rena vetenskapen och den förnuftiga bevisbara vetenskapen. Detta synsätt 
kallas traditionellt för det estetiska området. Här har inte förnuft och förstånd en självklar 
dominans, istället förvisades tvivelaktiga och okontrollerbar fakta hit.  
Införandet av den estetiska dimensionen i ledarskapsteorin handlar för det första om att man 
utvidgar inspirationen från �symboliskt ledarskap� till analyser av företagets fysiska struktur, 
dess rumsliga dimension och konkreta föremål.33 För det andra försöker man skapa en 
metodologiskt väl underbyggd bas för att införa antropologi och etnologi inom ledarskapsteorin. 
För det tredje vill man skaffa sig ett bättre grepp om svävande begrepp som kultur och tactic 
knowledge. Slutligen och för det fjärde är strävan att förstärka den insikt som inte minst 
socialkonstruktivismen är en exponent för, nämligen att varseblivning och insikt bör betraktas i 
relation till �drömkraften� i kants bemärkelse, d v s som en funktion som uttrycker det faktum att 
människan konstruerar verkligheten genom skapande medvetandeaktivitet.34 Ur denna synvinkel 
så får ledarproblematiken en helt ny vändning. Ledaren blir här den som själv skapar den 
verklighet som han ska styra� 
 
Detta får många följder men en direkt följd blir att de problem som uppstår i samband med 
ledarskapet kan anses vara skapade av ledaren själv! Om denna synvinkel används utan tro på 
något annat så för detta med sig problem. Att helt föra över all problematik på den som styr för 
tillfället och se den problematik som ett skapande av den som leder är inte helt enkelt, eftersom 
det är självklart att fler än bara ledaren berör och är berörda. 
Däremot den första punkten som togs upp i införandet av den estetiska dimensionen kan vara bra 
att ha med sig vid analysen av vår studie. Eftersom den kommer att bygga på fakta från 
chefer/ledare från olika branscher, måste vi ta hänsyn till företagens fysiska struktur dess 
rumsliga dimension och konkreta föremål, detta för att kunna urskilja likheter/olikheter.  
 

3.6 Ledarens dygder 
 
Kirkeby har ett avsnitt i sin bok där han ganska grundligt går in på sex olika dygder eller 
egenskaper som en ledare bör ha med sig. Dessa dygder ses inte som måsten eller punkter som 
ska följas in i minsta detalj eller ett uppslagsverks som kan användas ordagrant för att utföra 
ledarskap utan mer som en katalog som har en total avgörande betydelse för ledare. 

                                                
32 Kirkeby, O. 1998, s 101 
33 Gagliardi, P. 
34 Ibid 
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Vår tanke med detta avsnitt är inte att fullt reda ut alla begrepp utan istället mer sammanfatta 
dessa begrepp för att sedan se om de ledare vi intervjuar anser sig själva besitta dessa egenskaper 
och om de anställda som tillfrågas ser dessa egenskaper i sina ledare. 
 
1 Euboli 
Platon definierar kortfattat begreppet som konsten att på bästa sätt verka i staten genom handling 
och tal, på bästa sätt förvalta sin egen hushållning.35 Vad som är viktigt enligt Kirkeby är det 
faktum att hushållning kommer från de grekiska begreppen oikos och nomos som motsvarar vad 
vi idag kallar ekonomi.36 Detta översatt för vår egen förståelse så kommer euboli att handla om 
hushållning av resurser förvaltning och en förmåga att se vilken handling som lämpar sig bäst för 
tillfället.  
 
2 Eufori 
Förmågan att uthärda det obehagliga med lätt sinne. Dygden handlar också om ett uppriktigt 
�commitment�, ett helhjärtat engagemang. En förmåga att se det andra, det möjliga, det egentliga 
i det faktiska.37 Vår förståelse för detta blir ledarens förmåga att se andra saker än exempelvis 
bara det rent ekonomiska för en produkt utan kanske se djupare och se vad produkten betyder för 
konsumenten, med symbolik eller kvalitetsparametrar. Att ledaren är den som vågar ligga först 
tar på sig ansvar, att han är en föregångare. Detta kan ske på flera olika sätt, detta kan även gälla 
en personalansvarig ledare. Han kan tänkas brinna för att skapa en så harmonisk miljö för sina 
medarbetare som möjligt eller ligga först vad gäller utveckling och nya arbetsformer. 
 
3 Hypomone 
Denna dygd betecknar ledarens förmåga att visa tålamod.38 Tålamodet beskrivs som en form av 
uthållighet, ett aktivt tålamod. Hypomone beskrivs även som självbehärskning, en förmåga att 
kunna vänta på de rätta handlingsalternativen, denna attityd kallas den kontemplativa attityden i 
ett samlat begrepp. För oss i vår studie blir det intressant och se om detta aktiva tålamod återfinns 
i ledarens tolkning av sig själv eller om de anställda hittar denna egenskap hos sin ledare. 
 
4 Prolepsis 
Denna dygd bygger förmågan att skapa den prototypiska bilden av en åskådning som bygger på 
en rad olika bilder ur erfarenheten.39 Alltså förmågan att föreställa sig med hjälp av både den 
kunskap vi har sedan tidigare och med de nya intryck som vi fått av den situation som vi tolkar 
för tillfället. 
 
5 Maieutik 
�Maieutik är ledarkonst: ledarens förmåga att låta dem som han leder hitta orsakerna till sitt 
handlande inom sig själva. Det är alltså förmågan att få den som leds att sluta upp bakom 
ledarens program av egen fri vilja, eller avvisa det�. Denna förmåga kan vi tänka oss exempel 
som där ledaren vill sporra sina anställda till att arbeta efter nya arbetsmetoder och där han får 
den anställde till att inse att det nya sättet är bättre. 

                                                
35 Kirkeby, O. 1998, s 131. 
36 ibid 
37 Kirkeby, O. 1998, s 134. Citerat efter Micklethwait & Wooldridge, op.cit, sid 150 
38 ibid s 135 
39 ibid s 136 
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6 Epibole 
Vår sjätte dygd är intuitionen i motsats till den stegvis framväxande övrig kunskap. Intuitionen 
anses finnas där som en känsla för rätt och fel. Denna dygd tycker vi ligger ganska när den 
Prolepsiska, eftersom intuition ofta kan handla om att handla i förtid med ofullständig 
information. 
 

4 Empiri 
 
I detta avsnitt har vi valt att placera det vi kallar resonerande kring intervjuerna och 
sammanställning av de viktigaste resultaten från enkäterna. Det är en blandning av analys och 
resonerande tankar samt en sammanfattning av de intervjuer och enkäter som finns i sin helhet i 
bilagorna. Vi rekommenderar att studera intervjuerna i dess helhet i bilagorna då allt inte finns 
med i detta avsnitt. Den diskussion som vi hoppas ska binda samman teorin med intervjuerna och 
enkäterna och göra kopplingar branscherna emellan har vi valt att placera under diskussion och 
slutsats. 
 

4.1 Resonerande kring intervjun med Anna på Bemanningsföretaget 
 
Anna är den chef som har den högsta positionen av de chefer som vi intervjuat. Hon har bara tre 
personer som är högre upp i hierarkin än vad hon själv är. Hon ansvarar för ca 20 personer med 
två gruppchefer under sig. Med hjälp av dessa två kan hon delegera ut driftarbetet. Anna sköter 
enbart processarbetet.  
 
Med tanke på hur högt upp i organisationen hon arbetar och hur många personer hon har under 
sig organisationsmässigt så skulle man kunna tro att hon arbetat längre än de dryga 6 år som hon 
arbetat för sitt företag. Hon har bara suttit som payroll manager för Sverige i drygt 1 år och innan 
det har hon jobbat som PA (personal ansvarig) sedan -99. Erfarenheten går dock hand i hand med 
det faktum att både personalen och organisationen har en ganska kort erfarenhet av 
bemanningsbranschen. Ingen har lång bakgrund inom bemanning helt enkelt för att det inte går 
att ha. De allra flesta började -99 när också bemanningsbranschen hade sin största expansion, 
innan -99 hade man som bransch inte funnits speciellt länge. Vi tror att det är p g a detta som det 
inte funnits några direkta utbildningar att tillgå, utan företaget har istället använt sig av metoden 
learning by doing. Det fanns dock en utbildning för dem som ville bli chefer inom den operativa 
avdelningen, alltså säljavdelningen, men det var innan lågkonjunkturen slog till, efter detta har 
den tagits bort. Nu finns det inte någon direkt utbildning enligt Anna. 
 
Varför det inte finns utbildningar att tillgå tror vi beror på att företaget är så pass ungt. Hittills har 
företaget plockat intern personal som t ex Anna. Vem skulle annars kunna axla det ansvar som t 
ex payroll manager innebär. En person med mycket erfarenhet var enda alternativet och eftersom 
det inte finns så mycket personal att tillgå, p g a att företaget fortfarande håller på att mogna, så 
blir det naturligt att ta personal inom företaget till högre poster. Personer som börjar på lägre 
poster rekryteras i stället utifrån. Vi tror inte heller att företaget vet exakt vilken person de vill ha 
på alla positioner, utan utforskar olika möjligheter. Det kan också vara så att man hellre ser att en 
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person lär sig från början genom att utveckla egna metoder. Företaget kan mycket väl anse att de 
personer som blir chefer redan har skaffat sig tillräckligt med utbildning och erfarenhet genom 
allt arbete som utförts innan de fått eller får en chefsposition.  
 
Fenomenet learning by doing tror vi inte alls behöver vara negativt utan det kan snarare vara 
positivt. Vi tror det skapar en hunger till att lära, en vilja att utvecklas och föra saker framåt. 
Anna var ett sådant exempel. Hon hade gått den långa vägen inom detta företag och vi tror inte 
hon hade kunnat gå en bättre väg. Hon har ett väldigt bra kontaktnät utåt mot kunden vilket är 
enormt viktigt.  
 
Vi tycker som sagt inte att ledarskapsfrågan är direkt prioriterad inom företaget, detta p g a att 
inga utbildningar finns. Även om man alltid kan lära sig mycket genom att arbeta så tror vi att 
genom utbildning får man perspektiv på saker och ting. Chefen skulle komma ut ifrån sitt dagliga 
arbete och detta kan väcka nya tankar vilket kan vara nyttigt för personen i fråga. I likhet med 
vad vi tycker så tycker inte heller Anna att ledarskapsfrågan riktigt är prioriterad. Anna fokuserar 
inte så mycket på det faktum att de inte har några direkta utbildningar att tillgå men hon påpekar 
det behov hon har av en coach. Även om det är bra att lära sig genom att själv prova, så skulle 
hon vilja ha någon att vända sig till när det dyker upp problem på vägen. Det här problemet tror 
vi till stor del grundar sig i att företaget är ungt och att det inte finns många personer som sitter så 
högt upp som Anna gör. Det är helt enkelt inte särskilt många som gått den väg som hon har 
gjort. Det fåtal personer som gått hela vägen och som idag sitter i ledningen har gått en liknande 
väg som den Anna gått, men dessa personer sitter långt ifrån Anna och har inte alls möjlighet att 
agera stöd till alla payroll chefer. 
 
Vi tror att om företaget skulle prioritera den här typen av frågor så skulle varken Anna eller andra 
känna att det var lika svårt att leda sin personal. Det är ändå ett av de intryck som vi fick med oss, 
att Anna upplevde det som en stor utmaning att få sin personal att fungera som grupp. Däremot 
att få uppgifter utförda och leverera rapporter sågs inte som ett problem överhuvudtaget. Anna 
ansåg sig ha fullt tillräckligt med expertis inom den grupp hon ansvarar för. 
 
Om vi ska måla upp en bild av den typiske ledaren på detta företag så blir det en chef som 
delegerar och en som lär sig med fria händer. En chef som ofta springer på hinder men som lär 
sig att lösa detta på sitt eget sätt. Om denne skulle springa på ett olösligt problem så finns 
toppskiktet av företaget som en nödbackup men som bara kliver in när det går dåligt för företaget 
eller om chefen i fråga verkligen behöver hjälp. Det här är vår bild av en typisk chef i Annas 
position. När vi frågade Anna att göra samma sak så målade hon upp en bild av en delegerande 
chef som inte lägger näsan för mycket i blöt och som får jobba med fria händer, en självständig 
chef. Hon ser ledarskapet som informativt. 
 

4.2 Resonerande kring intervjun med Hasse på verkstadsföretaget 
 
Nedanstående resonemang är baserad på det empiriska material som inhämtades vid vår intervju 
med verkstadschefen på Busslink. Vi ser honom som en chef på mellannivå som dels har ärenden 
med högsta ledningen men även dagliga kontakter med de anställda han ansvarar för. Vad vi 
anser vara en viktig tendens i intervjun är att det finns en uttryckt vilja att skifta fokus till att även 
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innehålla personalrelaterade frågor. Det var för oss en överraskande upptäckt att ett företag som 
befinner sig i verkstadsbranschen hade dessa övertygelser. En annan upptäckt var att det verkar 
som om den satsning som genomförts av Busslink verkar vara förhållandevis unik i branschen 
såsom vi tolkar det. En tredje intressant aspekt som vi tycker är tydlig i intervjun är att 
förändringarna som skett tycks ha fört med sig ett bredare urval av egenskaper och kvalitéer som 
eftersökts när chefer på olika nivåer tillsätts. 
 
Det första fokus skiftet som vi ser är en direkt normalisering av det ledarskap som redan skett i 
flera andra branscher. I samma mening som att företag i föränderliga branscher blir mer 
integrerade i hur ledarskap kan utformas i etablerade branscher40. Går det möjligtvis att hävda att 
det finns en motsvarande effekt som gör det troligt att ledarskapet i traditionellt tröga branscher 
förändras mot det ledarskap som sker i föränderliga branscher? Självklart är det svårt att utifrån 
den empiri som vi har tillgänglig att dra sådan långt gångna slutsatser. Men det är likväl en 
intressant premiss att undersöka i vidare forskning.         
 
Den andra intressanta upptäckten som framkom var den unikhet41 som verkar förekomma hos 
verkstadsföretaget vad gäller ledarskapsfrågor. Det framkommer i intervjun att varje chef har en 
personlig coach som hjälper till att utveckla ledarskapet för dennes specifika område. Den här 
unika inställningen till ledarskap i sin bransch tror vi kan bero på deras delning med staten och att 
verksamheten nu sköts i privat regi42. Detta har definitivt skapat, enligt Hasse, ett större tryck att 
prestera. Den satsning som gjorts med personlig coach tillsammans med införandet av 
ledarskapsutbildningar anses, i varje fall av dem själva, som något alldeles särskilt. Om detta 
stämmer eller ej kan vi inte uttala oss om då vi inte gjort någon liknande undersökning i samma 
bransch.    
 
Den tredje aspekt som vi ser i intervjun är den förändring som skett vad gäller egenskaper och 
personligheter som efterfrågas på olika chefsnivåer. Vi ser det som troligt att i och med de stora 
förändringar som har skett de senaste åren så har även de egenskaper som cheferna påvisar och 
som efterfrågas ändrats. Med detta vill vi säga att verkstadsföretaget kan sägas vara ett företag 
som inte passar in den teoribildning som vi hittat43. I denna teori beskrivs en undersökning som 
visar på att branscher som präglas av produktion/teknik så efterfrågas inte personliga egenskaper 
i någon större utsträckning. Verkstadsföretaget arbetar enligt andra principer enligt oss. Detta går 
framförallt att utläsa genom de strukturella förändringar som har skett under de senaste åren där   
t ex flera administrativa tjänster har tillsats. Antagligen har det skett för att ge cheferna på 
mellannivå ett större personalansvar och för att skapa förutsättningar att bejaka de anställdas 
behov på ett bättre sätt. Även att ledning och chefer har sett över rekryteringsprocessen har 
bidragit till de egenskaper som finns i företaget har förändrats. Delar som förändring av 
åldersstruktur och externrekrytering är uppenbara tecken på att de personligheter som premieras 
inte enbart är specialister. Det är således även andra kvalitéer som numera finns och efterfrågas 
på mellanchefsnivå. Sammantaget anser vi att skiftet som sker framkommer tydligt i intervjun, 
från ett mer budget och övervakande sätt att leda till ett mer inkännande. Några exempel på 

                                                
40 Bergman, P & Stoetzer, U. 2001 s 23ff  
41 Avsnitt 9.1 �Finns det något som du tycker är unikt�� 
42 Avsnitt 4.2 
43 Tollgerdt-Andersson, I. 1989. 
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konkreta egenskaper utifrån intervjun: Samarbetsförmåga, förmågan att engagera samt 
medkännande. 
 

4.3 Resonerande kring intervjun med Janine på bemanningsföretaget 
 
Janine, som vi kallar den personalansvarig (PA) vi intervjuade på bemanningsföretaget, är en 
chef som befinner sig på mellannivå enligt oss. Trots det faktum att hon ansvarar för mångt fler 
anställda än t ex Hasse på verkstadsföretaget som vi också definierar som en mellanchef. Främsta 
skälet till detta är att den dagliga kontakten mellan chef och anställd är så pass komprimerad i 
jämförelse med Hasse. De viktigaste områdena som vi ser det i denna intervju är den 
branschspecifikhet som tycks prägla chefskapet inom bemanningsbranschen (avstånd), den 
dubbelhet som krävs av företag och bransch (kombinera personalansvar och säljfunktion), samt 
det stora beroendet av chefskapet som en funktion av konjunkturen. 
 
Det första intressanta området att analysera är det chefskap som utövas på mellannivå inom 
bemanningsbranschen d v s mellan PA och den uthyrde. Det fysiska avståndet mellan PA och 
anställd kräver att chefen verkligen kan skapa ett förhållande dem emellan. Men det är också 
viktigt att påpeka att denna roll med stort avstånd mellan arbetsgivare och arbetstagare givetvis 
inte är unik för just detta bemanningsföretag. Detta avstånd får enligt oss till följd att ledarskapet 
späds ut. Som exempel till detta kan ses det faktum att Janine är ansvarig för en större mängd 
anställda än vad som vi skulle kalla en normal mellanchef. Hon påvisar också själv att den 
nuvarande situationen gör det svårt att överbrygga det nuvarande avståndet som enligt oss visar 
att det ledarskap som kan utföras är begränsat. De skulle kunna, för att minska detta avstånd och 
få den tillhörighetskänsla som företaget gärna vill se hos sina uthyrda avhjälpa de säljande 
sysslorna. Åtminstone så borde det enligt oss finnas flera PA per uthyrd än vad som nu är fallet. 
Detta förutsätter givetvis att de vill ska en stark tillhörighet till företaget som det uttrycks i 
intervjun.    
 
Det andra spännande området att gå in djupare i är de dubbla krav som ställs på PA. Janine måste 
dels kunna kombinera det allt större trycket att sälja med att ha en god och funktionell relation 
med de uthyrda. Vi skulle tycka med hänsyn av det som sägs i intervjun att det är mer passande 
att kalla rollen PA för kundansvarig (KA). Det verkar som om bemanningsföretaget enligt oss 
inte söker efter ledaregenskaper på mellanchefsnivå. Enligt Tollgerdt-Andersson är detta ett av 
problemen för företag som det inte går särskilt bra för ekonomiskt44. Vi anser att det givetvis går 
att kombinera de två olika arbetsuppgifterna men detta skapar inte särskilt stor fokusering på 
ledarskapsfrågor. Detta kan utläsas genom att inga utbildningar finns att tillgå vad gäller 
utformning och utveckling av ledarskap. 
 
Den tredje fascinerande punkten att analysera är de enorma exogena krav som förändrar det 
ledarskap som kan utövas i bemanningsföretaget. Det är onekligen så att bemanningsbranschen, 
enligt oss, i mycket stor utsträckning är beroende av vad som sker på hela arbetsmarknaden. 
Dessa yttre effekter verkar utifrån denna intervju ha väldigt stor påverkan på de förutsättningar 
för ledarskap som finns i företaget. Enligt Janine var det en enorm skillnad mellan den period då 
hon först anställdes och den situation som uppstod något år senare då konjunkturen vände. 
                                                
44 Tollgerdt-Andersson, I. 1989.  
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Ytterligare en företeelse som måste nämnas vid en analys av denna intervju är det faktum att 
branschen som sådan är ung och detta anser vi påverkat ledarskapet. Janine beskriver att när hon 
anställdes var det ingen som hade någon erfarenhet från vare sig branschen eller ledarskap. Detta 
har enligt oss haft en klar inverkan på den typ av ledarskap som bedrivs. Främsta påverkan har 
skett genom att de nuvarande cheferna verkar ha en viss attityd som inte är särskilt positiv. Janine 
själv tycker att den rådande mentaliteten på företaget är förhållandevis konflikträdd samt att en 
tydlighet i ledarskapet saknas. Några exempel på konkreta egenskaper utifrån intervjun: Förmåga 
att engagera, kontrollerande samt säljande (förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt) 
 

4.4 Resonerande kring intervjun med Niklas på verkstadsföretaget 
 
Denna chef, som vi kallar Niklas, är direkt underställd Hasse som även han har intervjuats. 
Niklas är verkmästare och gruppchef för fem personer. Han arbetar även själv i sin arbetsgrupp 
med de uppgifter som de andra i gruppen har. Han har mycket kontakt med andra chefer på 
samma nivå. Däremot ingår inte så mycket kontakter med cheferna högre upp, naturligtvis har 
han kontakt med sin chef. Även i chefen Niklas fall finns det saker som pekar på en ökad 
medvetenhet om personalrelaterade frågor. 
 
På denna nivå finns det inte mycket som pekar på att branschen skulle vara unik, även om det 
som ändå är speciellt på detta företag är att förändringar i form av akuta arbeten kan komma 
mycket snabbt. Det medför att kontakten med de andra cheferna på andra avdelningar behöver 
vara mycket god. Det kan ändå komplicera rollen då flera ledare arbetar på samma nivå.45 En 
naiv teori är att egenskaper som i sådana fall tillskrivs en framgångsrik ledare är möjligheten till 
ett snabbt beslutsfattande och att snabbt kunna sätta sig in i arbetet likväl som att kunna sätta sig 
in i sociala problem46. Även om teorierna beskrivs som naiva så anses den sociala kompetensen 
vara en viktig egenskap vid val av chef.47  Det var också en tanke som slog intervjuarna att en 
gemensam egenskap som de intervjuade cheferna hade var förmågan att tala och umgås på ett 
lättsamt sätt. 
 
Även ledarskapskurser tillhandahålls som innehåller teman som skulle kunna kallas för 
friskbefrämjande ledarskap.48 Det finns alltså en medvetenhet om personalens välbefinnande som 
ska främjas av ledaren även på denna nivå, som också går i linje med de förändringar som finns 
på högre nivå. Niklas som anställdes i augusti 2005 kom in i den tidsperiod som bl a präglades av 
ledarskapsförändringar och att nya ledaregenskaper efterfrågades hos cheferna.49 Enligt 
Tollgerdt-Andersson (1989) var de egenskaper som eftersöktes på låg nivå framförallt förmågan 
att lösa sociala problem, men även att utöva kontroll och noggrannhet. Enligt Hasse gick det inte 
att bortse från att det fortfarande behövdes kontroll, även om det inte var något som han ville 
framhäva.  
 

                                                
45 Kirkeby, O. 1998. 
46 Tollgerdt-Andersson, I. 1989. 
47 Ibid. 
48 Avsnitt: 8.5 �Hur långa var dom kurserna?� 
49 Chef nr 1, 2005. 
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Även om det är svårare här att säga att trenden skulle vara på väg åt ett visst håll, finns det 
tecken. Ett par kurser har gått av stapel för Niklas. Han har efter sin nya befattning som chef gått 
fler kurser under den korta period som chef än under hela sin tidigare befattning. Det kan 
förklaras av den högre ställningen, men också av ett ökat medvetande från ledningens sida. Det 
skulle också kunna motiveras av de förändringar som pågår med mera effektivitet som krävs av 
en privat arbetsgivare.   
 
Samspelet mellan lägre och högre chefer verkar ha förändrats där de högre cheferna behöver veta 
hur det fungerar längre ner i hierarkin. Detta främst för att de ville klara av att fatta meningsfulla 
beslut. Det har i sin tur lett till en bredare och snabbare dialog. En ledare fungerar även som 
förebild, någon som ska förkroppsliga värderingar och ha en förmåga att synliggöra50 dessa.        
 

4.5 Resonerande kring verkstadsföretagets enkäter 
 
19 enkäter delades ut på plats vid Hornsbergs garage. Om eventuella bortfall finns med tas dessa 
upp i analysen av enkäterna. Frågorna är repeterade för att det ska vara enklare att följa med i 
resultaten, frågorna är dock förenklade. 
  
 
Den typiske anställde på verkstadsföretaget har jobbat mer än 10år och i vissa fall >20år. Den 
anställde ser stor skillnad mellan lägre och högre chefer. Kommentarer om att lägre chefer är 
bättre på att engagera och att högre chefer tappat kontakten med verkligheten dyker upp. En 
anställd ansåg att högre chefer gör allt för sin karriär och att dessa chefer skulle kunna kliva över 
lik för att nå framgång i sin karriär.  
 
När vi ställde frågan om vilka egenskaper som chefen anses inneha så kryssade flest i 
egenskaperna engagerande, samarbetsvillig och bra på att uttrycka sig. Den egenskap som anses 
vara allra viktigast är förmågan att samarbeta. Efter denna egenskap anser den anställde att den 
viktigaste egenskapen för en chef är att inneha förmågan att engagera andra. Det var också 10 
personer som anser det som viktigt att chefen besitter specialist kunskaper inom de områden som 
den anställde verkar. Det var däremot bara 5st som ansåg att chefen har specialist kunskaper 
inom den anställdes område. Enligt den anställde är det inte någon egenskap som klart saknas hos 
chefen. Det var dock 6st som ansåg att chefer inom deras bransch saknar en viss kreativitet. Detta 
skulle kunna tyda på att cheferna är lite gammalmodiga eller att dem inte stimulerar de anställda 
tillräckligt.  
 
Lika många som ser skillnader i hur cheferna arbetar, lika många ser inga skillnader alls i hur 
cheferna arbetar. Alltså var det en splittrad bild av hur cheferna arbetar. Detta kan bero på att en 
del chefer vid Busslinks garage är relativt nyanställda så därför märker personalen att det 
förändrats en del, medan andra inte tycker det blivit någon förändring även fast chefen bytts ut 
och en ny tillträtt. Detta sista fenomen kan bero på att sättet chefer jobbar på inom busslink är 
relativt lika så för den anställde blir inte skillnaden speciellt stor.  
 

                                                
50 Kirkeby, O. 1998.  
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Vad gäller om chefer gör ett bra jobb eller inte så är den anställde överrens om att chefen inte kan 
göra ett bra jobb utan specialistkunskap inom arbetsområdet. Dem som tyckte att chefen inte kan 
göra ett bra jobb utan specialist kunskaper motiverade detta genom att peka på nödvändigheten 
med att ha en chef som kunde reparera bussar. I detta fall är det förmodligen så att chefen måste 
ha kunskaper inom detta men om frågan hade ställts till någon som har en chef som är lite högre 
uppsatt så hade svaret inte blivit detsamma, detta p g a att dessa chefer helt enkelt inte reparerar 
bussar. Men den sammanfattade bilden blir dock att det inte räcker med en chef som bara är en 
bra ledare, utan en som också kan gå in och utföra arbete och hjälpa den anställde. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara att reparera bussar men det är så mycket tekniska frågor att chefen måste 
ha en överblick.  
 
I princip så anser de tillfrågade inte ha några möjligheter att påverka sättet cheferna jobbar på och 
rent allmänt är det så att de anställda verkar ha en negativ uppfattning om chefer som sitter lite 
högre upp. Det verkar som om den anställde inte känner någon koppling mellan chefen och sig 
själv och en del är av den uppfattningen att högre chefer tappat fotfästet eller att de bara bryr sig 
om sin karriär. Det måste dock påpekas att flera positiva signaler också upptäckts. De allra flesta 
tillfrågade har kryssat i egenskaper som klart är till chefernas fördel. De lägre cheferna anses i 
regel ha bättre koll på dagsläget.  
 

4.6 Resonerande kring bemanningsföretagets enkäter 
 
Det som först ska nämnas är att de personer som svarat på enkäten och som representerar 
bemanningsbranschen inte har gjort det som anställda på det företag där cheferna intervjuats. Det 
ligger i sakens natur att personal som är uthyrd till andra företag, som i vårt fall varken är 
inblandade eller informerade om arbetet, är svårare att nå. Både avståndet och möjligheten att få 
access har spelat in. Däremot är samtliga svar inhämtade från personer som är anställda vid 
bemanningsföretag, eller har varit det nyligen. Totalt har 16 personer besvarat enkäten och vid en 
genomgång ges följande svar på respektive fråga. 
 
I de olika frågorna diskuteras antalet personer som svarat. Det totala antalet personer som svarat 
för bemanningsbranschen är 16. I de fall det förekommer flervalsfrågor kan antalet svar bli fler 
än 16. På samma sätt påverkas svaren när bortfall förekommer.  
 
Den typiska anställde i bemanningsbranschen har varit anställd i mindre än ett år. Det ska 
påpekas att det i vårt fall avser de personer som är uthyrda till andra företag. Sedan minskar 
antalet konsulter med antalet år och bara en person har arbetat mer än 10 år. Konsulterna anser att 
det är stor skillnad mellan högre och lägre chefer. Kompletterande kommentarer ger i urval att 
högre chefer påstås ha högre utbildning som kan påverka möjligheten till helhetsperspektiv. Det 
finns även en kommentar om att vissa personer är mer �karriärhungriga�.  
 
På frågan om vilka egenskaper som chefen ansågs inneha så var det förmågan till samarbete 
vanligast. Kreativitet var näst viktigast följt av förmågan att engagera andra tillsammans med 
förmågan att uttrycka sig muntligt eller skriftligt.  
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I jämförelse med vilka egenskaper som ansågs vara viktigast var förmågan att samarbeta den allra 
viktigaste. Den egenskapen är då också den mest representerade egenskapen för chefer i 
bemanningsbranschen av de alternativ vi erbjudit. Vidare ansågs den näst viktigaste egenskapen 
vara förmågan att engagera andra. Den kom på delad tredjeplats när det gällde de mest 
representerade egenskaperna. Det kan i ett snävt perspektiv betyda att förmågan att engagera 
andra är en egenskap som konsulterna skulle vilja att cheferna hade mera av.  
Detsamma gäller för kreativitet. Specialistkunskaper ansågs vara den näst minst viktiga 
egenskapen.  
 
Specialistkunskaper var i jämförelse också den egenskap som ansågs fattas hos cheferna. Det 
stämmer väl överens med det faktum att t ex specialistkunskaper inte är förknippade med 
cheferna, heller inte anses speciellt viktiga. Konsulterna kan därför sägas vara överens om att 
specialistkunskaper hos cheferna inte är nödvändiga. Värt att notera är att konsulterna 
förmodligen har specialiserade chefer ute hos det företag som konsulten är uthyrd till och att 
chefen på bemanningsföretaget i stället förknippas med förmågor som samarbete, kreativitet och 
engagemang.  
 
På frågan om chefens arbetssätt ändrats över tid så är de som svarat nej i klar majoritet. Jämför 
man det med att flertalet konsulter bara varit anställda under en kortare tid skull det kunna vara 
en anledning. Det blir av naturliga skäl svårt att hinna se uppleva några förändringar. Det var 
också en kommentar från en av konsulterna. 5 konsulter hade dock upplevt att ledarskapet hade 
förändrats under deras anställningstid. Det skulle mycket väl kunna representera de personer som 
varit anställda under flera år, även om det är spekulation.  
 
På frågan om chefer på mellannivå kan göra ett bra arbete utan branscherfarenhet är det i stort 
sett jämt mellan de som anser att det går bra och de som anser att det krävs branscherfarenhet. 
Motiven för att skulle gå bra utan branscherfarenhet är att arbete på en viss nivå ser lika ut 
oberoende av bransch anser konsulterna. Om det i en vidare analys med cheferna går att få fram 
något om den saken får återstår att se. Det kan också jämföras med nästa fråga som undrar om 
chefernas egenskaper skiljer sig från de anställdas. Med genomsnittet 2.93 på en skala från ett till 
fem, väger det jämnt. Det är ungefär lika många som anger att chefernas egenskaper skiljer sig 
från de anställdas, som att de inte gör det. Det kan möjligtvis vara något som går att koppla 
samman med anställningstidens längd då det kan ta tid att lära känna människor (av referens). På 
fråga fyra och fem går svaren om de förväntade egenskaperna och de egenskaper som anses 
nödvändiga någorlunda hand i hand. Det skulle kunna finnas en intressant koppling till hur 
konsulten ser på sig själv och cheferna. 
 
En klart övervägande andel konsulter anser att chefskapet förändras när det går dåligt för 
företaget. Det skulle vara missvisande då flertalet konsulter svarade nej på fråga sju, om 
chefskapet förändrats över tid. 
 
När genomsnittet för fråga 11 är 2,35, är det en svag förskjutning som innebär att möjligheterna 
till att påverka chefskapet är begränsade.  
 
Sist i enkäten ställs frågan om egenskaperna hos låga och höga chefer skiljer sig. Med en knapp 
marginal anger de flesta konsulterna att de inte vet, framför dem som anger att det vet. Detta 
skulle kunna tolks som att från är svår att svara på. 
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5 Diskussion och slutsats 
 
Avsikten i detta avsnitt är att länka samman de egenskaper och åsikter som framkommit under 
våra intervjuer och de enkäter vi delat ut. Tidigare i uppsatsen har endast separata 
sammanställningar gjorts, utan direkta kopplingar mellan branscherna. Vårt syfte och vår 
förhoppning är fortfarande att kunna belysa eventuella skillnader och likheter i ledarskapet som 
utövas i de två olika branscherna genom att här titta närmare på de resultat som inhämtats. 
 
Den bransch vi hade flest fördomar om var verkstadsbranschen, som vi hade förväntat oss skulle 
vara förhållandevis hård. Personliga egenskaper förväntade vi oss skulle vara mindre prioriterade 
till förmån för specialistkunskaper. Vi trodde också att vi skulle möta chefer av den gamla 
skolan51 med hårda attityder och raka svar, personer som tagit sig upp den långa vägen endast 
genom mycket arbete och många år i branschen. Det vi istället möttes av var en organisation som 
genomgått flera förändringar. Fler administrativa tjänster har tillsats, utbildningar för cheferna 
har genomförts och en sak som skiljer företagen åt är det att cheferna på verkstadsföretaget 
arbetar med coacher som stöd. På bemanningsföretaget var just detta en av de saker som 
efterfrågades.  
 
På bemanningsföretaget finns det inte några interna utbildningar för cheferna,52 och det coachstöd 
som finns inom busslink saknas på bemanningsföretaget. De arbetas istället efter devisen 
�learning by doing�.53 En möjlig förklaring till varför arbetet fungerat på detta vis beror enligt oss 
på den specialistkunskap som ska besittas som chef på busslink inte behövs på 
bemanningsföretaget. Personalen hyrs ut just för sin expertis och chefen får en mer samordnande 
roll. På busslink måste chefen veta hur den anställdes arbete ska utföras för att kunna agera stöd 
till sin personal. I vissa fall utför chefen samma arbetsuppgifter som den anställde då denne till 
viss del måste besitta samma expertis som sin anställde.  
 
En faktor som till stor del förklarar varför det ser ut som det gör är arbetsmiljön. Vi har ovan 
nämnt det faktum att chefen på busslink till viss del måste besitta samma expertis som sina 
anställda för att de sitter i samma båt. Det finns naturligtvis anställda som kan mer än sin chef på 
vissa områden, men chefen på verkstadsföretaget måste alltid kunna sätta sig in personalens 
specifika arbetsuppgifter, det skulle inte fungera om chefen inte hade dessa grundläggande 
kunskaper. 
 
Chefen på bemanningsföretaget hamnar sällan i den situationen där denne måste kunna besvara 
frågor direkt kopplade till den uthyrdes arbetsuppgifter. Ett mer vanligt scenario är att chefen på 
bemanningsföretaget får agera stöd åt sina anställda, vara den som finns till för att besvara frågor 
vad gäller anställning, löner och andra detaljer. Det handlar mer om ett renodlat personalansvar, 
både för den PA som intervjuats och den högre uppsatte chefen.54 När då frågor direkt kopplade 
till arbetsuppgifter dyker upp, finns det alltid en person med all denna expertis ute lokalt på 
                                                
51 Avsnitt 9.1, frågan om hur ledarskap är en prioriterad fråga på verkstadsföretaget 
52 Avsnitt 9.2, hur pass prioriterad är ledarskapsfrågan 
53 Avsnitt 4.1 
54 Avsnitt 9.3, �du är deras första kontakt��, samt Avsnitt 9.2, �ser du några problem och utmaningar med�� 
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arbetsplatsen, nämligen uppdragsgivaren som hyrt personalen. Vi drar slutsatsen att det är dessa 
skillnader i miljön som till stor del skapat förutsättningarna för hur en chef måste agera i 
respektive arbetsroll.  
 

5.1 Syn på bemanningsföretagets chefskap  
 
Vi avser här att sammanfatta vår syn på cheferna, hur de själva uppfattar sin roll och hur de 
anställda ser på sina chefer. Bemanningsföretaget betraktar vi som ett ungt företag.55 Det finns 
inte direktiv för allt, utan varje chef styr sig själv så länge allt fungerar som det ska. Cheferna 
högst upp i hierarkin går inte in och petar i det dagliga arbetet. Detta medför självgående chefer 
som jobbar efter devisen �learning by doing�. Vi tror dock att det är detta som gjort att det inte 
finns utbildningar för cheferna. Inte bara det att det jobbats efter devisen �learning by doing�, 
utan företaget har med hjälp av detta tankesätt skapat sig en grund att stå på. Företaget är ungt56 i 
förhållande till verkstadsföretaget och de val som gjorts i ett tidigt stadium påverkar hela 
företagskulturen även i fortsättningen.  
 
Antalet anställda inom bemanningsföretaget som gått hela vägen och blivit högre chefer är inte 
speciellt många eftersom företaget är förhållandevis ungt. Vi menar här personer som kanske 
först blivit PA för att sen gå vidare upp i organisationen och ta högre positioner. Den här typen av 
erfarenhet historiskt sett saknas. Många av de personer som idag är �högre chefer� har inte så 
många att jämföra sig med som tidigare vart i samma sits. En jämförelse skulle kunna göras med 
verkstadsföretaget där fler personer rimligtvis har erfarenheten av att varit en �högre chef�, 
därmed finns också en större kunskap om hur det är att vara chef inom företaget. 
Verkstadsföretaget har en historia som sträcker sig från 1967 där företaget under hela sin historia 
arbetat med liknande principer och många erfarenheter har skapats.57 Utbildningar kommer 
kanske att implementeras på bemanningsföretaget när fler personer arbetat som högre chefer, då 
en större kunskap finns om vilken typ av chef som fungerar. Men vi anser fortfarande att 
�learning by doing� filosofin skapar en miljö som leder till en blygsam tilltro till 
chefsutbildningar.  
 
Företaget vill vi betrakta som uppdelat i två delar, en intern och extern del. Internt i företaget 
arbetar alla PA, administrativ personal samt chefer som kan sägas befinna sig högre upp i 
organisationen. Den externa delen av företaget består av alla de konsulter som är uthyrda. 
Konsulterna är anställda av företaget, men i praktiken kan det bli problem med lojaliteten och 
många av de personer som säger upp sig, slutar ofta till följd av vidare anställning hos sin 
uppdragsgivare.58  
 
Konsulten ser chefen som samarbetsvillig. En person som kanske saknar specialistkunskaper 
inom konsultens område, men som istället har hand om mer övergripande frågor än den 
anställdes arbetsuppgifter. Flera konsulter tycker att chefen skulle kunna göra ett bra jobb utan 

                                                
55 Avsnitt 4.1 
56 http://www.almega.se/Templates/T_2.asp?PN=3430076 
57 http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Storstockholms_lokaltrafik&action=edit&section=3 
58 Avsnitt 9.3 �de största problemen eller utmaningarna med att vara personalansvarig� 
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branscherfarenhet och det motiveras med att chefskapet rör andra saker än bara jobbsysslor.59 
Den anställde anser också att beroende på hur det går för företaget så förändras chefens sätt att 
leda på. Alltså skulle chefen med detta kunna tolkas som flexibel.  
 
Chefen själv ser sig som delegerande och en som styr med ganska fria händer. Ledarskapet ses 
som informativt.60 De båda cheferna ger vid förfrågan uttryck för att den typiske chefen är 
delegerande. Vi ser att den typiske chefen är en fri tänkare som delegerar och övervakar. 
Framförallt den intervjuade personalansvarige som har den direkta kontakten med företagets 
uthyrda personal. Denna chef framstår för oss som märkbart flexibel då hon länkar samman alla 
sina konsulter med företaget och överbryggar det avstånd som finns mellan företaget och den 
anställde. Förutsättningarna för att göra detta påverkas av den konjunktur som råder då antalet 
uppdrag som finns varierar, medan den personal som finns att tillgå förhåller sig relativt konstant. 
Att i denna miljö också hitta rätt personer till de tjänster som konstant ska tillsättas bekräftar 
också den nödvändiga flexibilitet som rollen kräver.  
 

5.2 Syn på verkstadsföretagets chefskap 
 
Verkstadsbranschen kan sägas vara en mer rigid bransch än bemanningsbranschen, i den 
bemärkelsen att den är äldre och har stadgat sig.61 Branschen styrs inte lika mycket av 
konjunkturen som bemanningsbranschen gör. Detta beror enligt oss på att företaget inte arbetar 
med korta konsultuppdrag eller med att hyra ut personal. Främst beror det dock på att de bussar 
som hela tiden underhålls kommer att fortsätta att kräva underhåll så länge kollektiv trafiken 
existerar.62 Kontakten mellan personal och chef sker ansikte mot ansikte, då chef och personal 
arbetar under samma tak. Vi upplevde att busslink var betydligt modernare i sin syn på 
chefsrollen än vad vi hade väntat oss. De administrativa tjänster som tillsatts uppfattar vi som 
tecken på att en större satsning på personalen görs.63 Dessa tjänster tror vi skapar mer tid för 
chefen att hålla en bra kontakt med sin personal. Eftersom verkstadsföretaget gått från att vara 
helt offentligt finansierat till att nu vara delvis privatiserat tror vi att trycket på att förändras har 
blivit hårdare. Ett offentligt bolag har inte samma grundintressen som ett privat bolag har. I ett 
helt privat bolag jämfört med en offentlig organisation är tanken nästintill alltid att gå med vinst, 
medan en offentlig organisation kan ha som mål att tillhandahålla service eller dylikt. 
Ledarskapsutbildningar har införts för att förbättra kunskaperna för cheferna och i stora drag så 
passar inte busslink in på bilden av hur ett teknik- eller produktionsföretag kan se ut, där expertis 
prioriteras framför personliga egenskaper.64  
 
Cheferna har ständig kontakt med sina anställda till skillnad från bemanningsföretaget. Ur den 
anställdes synvinkel är chefen samarbetsvillig och skicklig på att engagera andra. Han kan inte 
göra ett bra jobb utan branscherfarenhet och om det är någon egenskap chefen saknar så är det att 

                                                
59 Avsnitt 4.6.1 fråga 8 
60 Avsnitt 4.1 
61 http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Storstockholms_lokaltrafik&action=edit&section=3 
62 Avsitt 9.1 
63 Avsnitt 4.2 
64 Tollgerdt-Andersson, I. 1989 



 29

vara lite mer kreativ. Chefen anses ändå till viss del kunna ställa om, positivt eller inte tas inte in i 
beräkning, men chefernas sätt att arbeta på anses ändras beroende på hur det går för företaget.  
 

5.3 Förändring 
 
En intressant koppling kan göras med förändringsteori, trots att dessa teorier härrör från IT- 
marknaden. Enligt Bergman & Stoetzer skapas de egenskaper som ledare uppvisar av ett 
grupptryck, skapat av den ångest som bildas inom organisationer i och med deras behov av 
styrning och ledarskap. På bemanningsföretaget så har denna, organisationens ångest, gett 
människor möjligheten att ta ett stort kliv uppåt på karriärstegen, som i fallet med Anna. 
Organisationen och omgivningens behov av någon som klarar av att ta ett stort kliv uppåt kan i 
den meningen tvinga Anna till anpassning. Då Anna varit på sin post i drygt ett år drar vi 
slutsatsen att Anna anpassa sig till sin roll som chef och att hon gjort detta med tillräcklig 
framgång för att behålla sin post. Janine kan också sägas ha klarat av detta grupptryck då hon 
tagit en mer säljande roll jämfört med tidigare. 
 
Förändringar har också skett på verkstadsföretaget. I skenet av förändringsteorin har 
verkstadsföretaget ersatt den gamla verkstadschefen för att denne inte uppfyllde gruppens krav 
och i stället ersattes med en person som klarar det, Hasse. Niklas kan då sägas ha klarat den roll 
som omgivningen kräver. 
 
Även om vi inte har ambitionen att undersöka inblandade personer i detalj så går det ända att dra 
några paralleller mellan personlighetsegenskaper och teori. Med Hjälp av Tollgerdt-Anderssons 
teorier är det olika chefstyper som söks i olika branscher. Teknik/produktionsbranschen var enligt 
dessa teorier den bransch där personlighetsegenskaper efterfrågades minst.  
 
I Situationsteorin som Tollgerdt-Andersson beskriver kräver varje situation sin speciella form av 
ledare. Idealchefen finns alltså inte, utan ledarskapet beror av situationen. Med detta synsätt vill 
vi speciellt nämna det två cheferna på bemanningsföretaget. Anna som bytte till en helt ny tjänst, 
ett längre kliv i karriären har vi svårt att tänka oss. Likaså har vi svårt att tänka oss en mer 
fundamental förändring av en och samma tjänst än den som Janine genomgått. Att anpassa sitt 
ledarskap trots stora exogena och förmodligen endogena förändringar ger inte bara intrycket av 
ett situationsanpassat ledarskap. Det talar också för att idealchefen inte finns.  
 
I fallet med de två cheferna på verkstadsföretaget passar det bättre att nämna den del av 
interaktionsteorin som kallas transaktionsmodellen. Den föreskriver ett dynamiskt utbyte mellan 
ledare och ledda som kan sägas vara mer aktuellt i det fall ledarskapet utövas på nära håll som i 
fallet på verkstadsföretaget, i kontrast till den situations som råder på bemanningsföretaget där de 
anställda är uthyrda. I det dynamiska utbytet påverkar de båda grupperna, ledare och ledda, 
varandras beteenden.  
 
Enligt de naiva Teorier som Tollgerdt-Andersson beskriver, och som därav inte har stöd i 
forskning, kan ändå nämnas på ett positivt sätt. Det måste sägas att de personer som vi intervjuat 
har varit öppna och lätta att prata med. Något som förenar de chefer vi pratat med. Något naivt, 
men de olika branschtillhörigheterna verkar inte påverka i detta fall. 
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Tollgerdt-Andersson gjorde också en intervjuundersökning där en stor majoritet svarade att det 
finns skillnader i de krav som krävs av chefer på låg respektive hög nivå. På låg nivå så 
efterfrågades framför allt förmågan att lösa sociala problem, att utöva kontroll och noggrannhet. 
Det kan jämföras med det resultat som vi fick i vår enkätundersökning där de anställda vid 
verkstadsföretaget ansåg att det var stor skillnad mellan högre och lägre chefer. Den egenskap de 
tyckte var viktigast var förmågan att samarbeta, vilket inte talar emot Tollgerdt-Anderssons 
intervju. Även de anställda vid bemanningsföretaget tyckte det var stor skillnad mellan högre och 
lägre chefer, de tyckte även att samarbete var den viktigaste egenskapen som en chef skulle ha. 
 
Ovan påstod vi att idealchefen inte finns. Men det finns mer att säga. Om vi i stället använder 
ordet �den gode ledaren� kommer vi in på Kirkebys nio punkter som kan ses som en 
problematisering av för hur �den gode ledaren� bör utöva sitt ledarskap på, då beroende på vilken 
sits ledaren befinner sig i för tillfället. Något som påverkar ledarens situation, och därigenom det 
utövade ledarskapet är hur beprövad organisationsstrukturen är. Verkstadsföretaget har genom 
åren fått en beprövad organisationsstruktur med tydliga mål och kommunikationsvägar. Det finns 
trots det situationer när detta inte gäller. En ny administration håller på att byggas upp inom 
verkstadens väggar. Det innebär nya kommunikationsvägar och en uppdaterad struktur. 
Ledarskapets förutsättningar ändras därigenom och då krävs också andra egenskaper hos ledaren.  
 
Det kan sägas gälla cheferna i bemanningsföretaget i än större utsträckning. Förändringar i 
organisationen innebär att det finns en spännvidd mellan klara och oklara strukturer, klara och 
oklara mål och medel. Om devisen är �learning by doing� kommer detta naturligt att öka 
spännvidden. Det skapar i sin tur olika förutsättningar för hur �den gode ledaren� ska agera. 
 
En sak som också kan komplicera ledarskapets förutsättningar är om flera ledare, eller som i 
fallet med bemanningsföretaget, flera ledare arbetar på samma nivå. En stor del av det vi kallar 
för mellannivå består av PA som alla har både ett viktigt och liknande ansvar. På 
verkstadsföretaget är strukturen mer beprövad och antalet chefer som arbetar på mellannivå är 
färre. 
 

5.4 Svar på frågeställning 
 
- Har en chef liknande egenskaper oavsett bransch?  
Det vi undersökt är två olika företag i två olika branscher som ser olika ut. Företagen arbetar med 
olika förutsättningar. Historiskt har skillnaden varit större då bemanningsbranschen är renodlade 
aktiebolag och det verkstadsföretag som vi undersökt från början ägdes av staten. Numera drivs 
det av både privata och internationella intressen. Det skulle kunna var en anledning till att de 
skillnader som vi först förväntade oss att hitta mellan chefernas ledarskap i de olika branscherna, 
inte var så stor.  
 
Våra fördomar om verkstadsbranschen kanske inte raderas så lätt men vi har ändå fått en liten 
tankeställare som gör oss mycket glada. I den förändring av organisationens miljö som påbörjats 
hittade vi chefer som satte människors personliga egenskaper, så väl som människors 
välbefinnande högt på dagordningen. Det var tydligt från mellannivå ner till golvet. Ytterliggare 
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ett stöd för detta finns högre upp i organisationen. Detta framgick av intervjun med Hasse. Utan 
ledningen skulle det inte vara genomförbart. 
 
Hos bemanningsföretaget som till sin natur hanterar människor och därav är specialister på detta 
har naturligtvis ett humanistisk synsätt inbakat i organisationens grundvalar. Men trots detta 
mötte vi chefer som med sin egen talang och personliga egenskaper fick klara många uppgifter 
efter eget bevåg, uppgifter som vi uppfattar som mycket svåra. Dels p g a starka ekonomiska 
intressen i kombination med stora förändringar till följd av lågkonjunktur. Organisationens 
relativt korta historia verkar också ha skapat en �learn by doing� miljö som också ställer höga 
krav på de människor och de chefer som verkar i den miljön. Sammantaget verkar detta har 
påverkat den humanistiska biten som fått stryka på foten i förändringarnas tid. 
 
- Om generella egenskaper hittas vilka är då dessa? 
Det roligaste och mest intressanta här är att hitta likheter hos de intervjuade cheferna, trots att de 
verkar i två så skilda branscher som verkstad och bemanning. Det har inte varit svårt. Likheten i 
chefernas egenskaper ligger i de humanistiska aspekter som vi ser hos cheferna i båda 
branscherna.  
 
Skillnaderna ligger i att cheferna har expertkunskaper vad gäller de anställdas arbetsuppgifter. 
Cheferna på bemanningsföretaget varken har eller behöver denna expertkunskap. I stället ligger 
fokus på mer samordnande roller där ett kontaktnät är viktigt. Både för att samordna de anställda, 
men även för att kunna ta på sig en säljroll gentemot kunderna på samma gång.   
 
- Hur ser chefen på sitt ledarskap? (då inom respektive bransch) 
De som är speciellt för cheferna i bemanningsbranschen är att de styr sig själva i stor 
utsträckning, efter egna direktiv. Det gäller både på det vi kallar mellannivå och på högre nivå. 
Den unga organisationen ger utrymme för cheferna att agera på detta sätt. Det skapar också 
chefer med mycket initiativförmåga som är vana att klara sig själva. 
 
Cheferna i verkstadsbranschen är inte lika utlämnade, utan har hjälp och stöd i sina 
ledarskapsfrågor och kan alltid få hjälp och support. Även om det sker förändringar här som 
skapar ett behov av ledarskapskonsulter finns denna kunskap ändå inom organisationen. Hos 
bemanningsföretaget är detta ersatt av vad vi skulle kunna kalla för pionjäranda. 
 
- Hur ser de anställda på chefens ledarskap? (även här inom den tillfrågade branschen) 
En synpunkt var att cheferna saknade specialistkunskaper på den anställdes område. Det var inget 
nytt i sig. Vi anser det praktiskt omöjligt för en chef som har ca 50 anställda under sig där 
flertalet branscher är representerat. De anställda anser att ledarskapet förändras beroende på hur 
det går för företaget. Det stämmer också väl överens med vår slutsats om att cheferna är flexibla i 
sin roll som chef.   
 
Svaren i enkäterna från verkstadsföretaget är på fler sätt lika de svar som finns för 
bemanningsbranschen. Om det beror på att svaren har varit av uppenbar karaktär kan vi inte 
utesluta, Men det finns ändå saker som vi vill belysa. Det är de personliga egenskaperna som t ex 
specialistkompetens och engagemang som hamnat högt i undersökningen. Det är naturligt i detta 
fall då chefen arbetar nära sina anställda. Kanske givet, men det är ändå så att det stärker det 
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faktum att en av de stora skillnader som finns mellan ledarskapets förutsättningar gentemot de 
anställda är avståndet dem emellan.  
 

5.5 Slutkommentar  
 
Vi ville med denna studie utmana våra förutfattade meningar. Bemanningsföretaget överraskade 
oss med att framstå som hårdare än väntat. Vi saknar satsningen på ledarskaputbildningar och ett 
intresse från högre instanser. Dock fann vi ett engagemang från chefernas sida, med en vilja att 
ständigt förbättra och utveckla. 
 
Verkstadsföretaget gick emot vår förförståelse som ett typiskt produktion och teknik företag. Vi 
tror det finns en viss unikhet med de coachstöd och den satsning som gjorts på 
ledarskapsutbildningar. Cheferna på verkstadsföretaget satt förvisso inne med specialistkunskaper 
men vi hade kanske väntat oss chefer där specialistkunskaper skulle vara prioriterat framför de 
sociala egenskaperna. Vi fann dock att så var inte fallet.  
 
Chefer i olika branscher bör kanske vara på ett visst sätt. Eller är det så att de blir på ett visst sätt 
för att de arbetar inom just denna bransch? Vi tror dock att en chef har vissa specifika egenskaper 
beroende på vilken bransch de arbetar inom. Som Kirkeby säger: - �den goda ledaren� bör utöva 
sitt ledarskap olika då beroende på vilken sits ledaren befinner sig i för tillfället. Vi håller med, 
men hänsyn bör även tas till vilken bransch chefen värkar inom.   
 

6 Kritisk granskning 
 
Ett problem som finns är att de personer som deltagit i våra undersökningar inte bara 
representerar sin bransch, utan också sig själva med den förförståelse som följer med.65 Att 
verifiera det som sägs går inte att göra genom andra, inte mer än att vi kan jämföra det material vi 
har. Det ligger dock i sakens natur att allt inte går att verifieras. 
 
Något som möjligen kan innebära problem är att de som svarat på enkäten för 
bemanningsbranschen i övervägande fall inte tillhör samma företag som det intervjuade cheferna. 
Vi ser dock inte något avgörande problem i detta då situationen för de som svarat på enkäten är 
likartad som om de vore anställda av samma företag. Alla som har svarat på enkäten för 
bemanningsbranschen har konstaterats arbeta på uthyrd basis under liknande omständigheter. 
Några av dem som svarat hade arbetat för flera olika konsultföretag. 
 
Vad gäller reliabilitet i fallet med intervjuerna har vi intervjuat två chefer från vardera bransch 
som hjälpt oss att avgöra i vilken utsträckningen svaren upprepar sig och som också ger 
jämförande underlag. I fallet med enkäterna har vi konstaterat att de personer som svarat på 
enkäten tillhör den bransch som vi avser att fråga om. Vi har ökat reliabiliteten genom att låta de 

                                                
65 Ödman, P-J. 2004. 
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undersökta personerna ta ställning till flera frågor som i sin tur ger en möjlighet att se i vilken 
utsträckning frågorna ger konsistenta svar66. 
 
 

 

 

 

 

                                                
66 Sverke, M. 2004. 
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8 Bilaga 
 

8.1 Intervjuernas genomförande 
 

8.2 Intervju 1: (1:a med verkstadsbranschen) 
 
Den här intervjun genomfördes med den högst uppsatte chef av de två intervjuade i de 
verkstadsföretag som vi använt oss utav.   
 
Intervju med Hasse, verkstadsföretaget. 
 
Vilken är din officiella position eller titel? 
Jag är verkstadschef för verkstad och tvätthall. Även för den tekniska biten för trafikområdet i 
Hornsberg. Det innebär också att vara med i ledningsgruppen i Hornsberg där man bedriver 
trafiken också, så det är inte bara verkstadsfrågor.   
 
Så du är representerar dom (ledningsgruppen) också? 
Ja, precis. 
 
Hur länge har du arbeta som verkstadschef? 
Här i Hornsberg har jag varit i precis ett år, sedan tidigare 4 år i söderort i samma befattning.  
 
Hur många anställda ansvarar du för? 
Här i Hornsberg så är vi ungefär  femtio personer. Fyrtiotvå stycken i verkstadsorganisationen, 
sen är det tvätthall, fastighetsskötare och sådär. På den tekniska sidan är det allt från 
specialkompetens med elektriker till smörjare. Alla nivåer. 
 
Kan du berätta mer exakt vad arbetsuppgifterna är, är det du som bestämmer vad dom ska 
göra, kontrollerar/övervakar du dom? 
Det är uppbyggt på att jag är ansvarig för verksamheten. Sedan har jag fyra arbetsledare kan man 
säga, man har lite olika funktioner, men egentligen två verkare som har hand om driften och 
sedan har jag daglig kontakt med dom och planerare verksamheten. Men dom sköter egentligen 
driften, vi ska ju se till att leverera bussar till trafiken. Sen ska vi sköta servicen, underhåll och 
reparationer. Sen har jag koll på kostnader och att utveckla verksamheten. Mitt jobb är mycket 
personalfrågor och att utveckla verksamheten, sitta och tänka på nya idéer och �så här skulle vi 
kunna göra�. Varje månad är det koll på budget.  
 
Om det anställs nytt folk t ex så kommer det att gå genom dig? 
Ja precis. Det är även jag som ser behovet. Om vi får mer jobb på �ledvagns sidan� (lite otydligt 
på bandet) så fördelar vi det till olika avdelningar så får jag ta det med personalen. Det blir 
mycket personalfrågor.  
 
När ni rekryterar tar ni personal internt eller externt då? 
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Nu har vi folk från tvätthallen som har kommit in. Sen har vi hyrt in killar från Techlog, två 
yngre killar och sedan har vi även tagit in från andra verkstäder, från Neoplan och den privata 
sidan, så det är lite blandat. Olika åldrar men vi har ett bra personalläge, inte bara gamla gubbar. 
 
Vi såg när vi gick igenom här yngre som arbetade med äldre! 
Jo precis och eftersom jag är lite yngre kan jag känna att jag vill jobba på det sättet, så att jag inte 
sitter själv här om några år (skratt). Jag tror ändå att det här är en framtidsbransch med 
kommunikationer. 
 
Om vi går in på ledarskap. Är det något som prioriteras hos Busslink? 
Sedan tre år tillbaka så har man varit lite mer framåt med det här att man börjat med ett 
generationsskifte bland chefer. På trafiksidan har man alltid jobbat mycket med utbildning och 
trafikledare och det är mycket personal. Det är en fyra till femhundra förare som man hanterar. 
Men på verkstadssidan har det varit lite så att man varit verkstadschef i trettio år. Men nu har det 
börjat bli lite annat så vi har rekryterat arbetsledare via Techlog och nya verkstadschefer. Nu 
satsar man på verkstadscheferna med utbildning i ledarskap, lagar och avtal. Vi har en personlig 
coach som vi alla går till för att utveckla ledarskapet. Det är något som man utvecklat under det 
här året för att vi ska ändra lite på de här gamla verkstäderna där det var en verkstadschef som 
satt med fakturorna, sedan var det bara �grabbar jobba� och den hårda stilen. Nu är det lite mer 
personal inriktat och mer fokus på ledarskapet. Sen även att få tid att utöva den delen utav 
arbetet. Tidigare har man haft den gamla kulturen att det är budget och det är leverans av bussar 
som har varit fokus. Sen har jag haft förstående chefer tidigare när jag arbetade de fyra åren i 
Söderort. Jag körde samma arbetssätt där och hade min närmaste chef som tyckte det var helt ok. 
Nu har man då tagit upp det i hela Busslink och det fungerar ju faktiskt rätt bra. Jag har en 
bakgrund från verkstaden medan jag har arbetat med trafik sidan och där är det ju en skillnad i att 
hantera fyrahundra förare och tjugo meckare i Söderort, men har man ungefär samma sätt att 
hantera dem så fungerar det bättre. Jag stod inte framför alla på en gång utan det var kanske nittio 
personer varje morgon som man på något sätt träffar och har en kort stund med och säger du �tar 
den här bussen och du gör det� och då måste man hantera det på ett visst sätt. Har man sina 
gubbar och dom är tjugo som kommer varje dag så behöver man inte vara så mycket arbetsledare 
till dom egentligen, det rullar på. Det gör också att man ser personerna vilket inte gjort på samma 
sätt tidigare. På trafiksidan syns det direkt om någon uteblir, det kan handla om missbruk eller 
vad som helst. Det märker du direkt och måste hantera det dagligen. Det tog jag med mig från 
trafiken till verkstaden Det såg man efter några år, och jag fick upp ögonen för det att det är ju så 
här vi ska jobba. Det är ett generationsskifte också i verkstäderna att fokusera mer på personalen 
än bara dom hårda bitarna.  
 
Så det är något som kommer uppifrån även om du jobbade på det sättet innan? 
Ja precis, det har utvecklat allteftersom. 
 
Har ni hamnat mer i fokus i massmedia som du har upplevt? 
Nej, inte som vi har upplevt här på verkstaden, men själva trafikföretagen har blivit mer i fokus 
och framför allt vår beställare SL är mycket mer aktiv i vad vi håller på med för tidigare har man 
lagt ut anbuden sen så har de olika trafikföretagen fått anbuden sen har man kört på sin 
verksamhet. Det har varit lite uppföljning på kvalitet, men i stort sett har SL inte varit så aktiva i 
hur vi har skött verksamheten. Men nu när SL sattsar på det här med trängsel bussar så är man ute 
och kollar. Man gör kontroller på städning på bussar och kvalitet på bussar. Framförallt i 
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Hornsberg nu när SL ska flytta in i närmaste huset, vi har verkligen ögonen på oss att vi gör det 
vi lovat. 
 
Under den här processen har det blivit fler eller färre chefer? 
Det har blivit så att man har utökat med en tjänsteman utan att man utökat verksamheten, så att 
man ska ha mer tid för det här. Här i Hornsberg har vi utökat med två tjänstemän men det är en 
rätt stor anläggning vi har här. Det är lite av ett trendbrott, man har dragit ner på tjänstemän 
tidigare i alla år, den dyraste utgiften. Men här har vi, om vi går tillbaka två och ett halvt eller tre 
år hade vi en arbetande verkstadschef. Han var t o m ute på morgonen och skruvade bussar och 
sådär. Sen hade man någon form av verkmästare. Idag har vi verkmästare och en planerare som 
sitter och planerar jobben och sedan verkstadschef och lageransvarig som har tagit över det här 
med fakturabiten och kontroll. 
 
Finns det någonting du tycker är unikt med det som ni gör, eller har ni snarare tagit efter 
det som andra övriga branscher har hållit på med ganska länge med mer personal 
fokuserande? 
Det som är unikt med verkstadsbranschen om man jämför med t e x bemanningsbranschen eller 
om jämför även inom företaget så har det väl blivit som vi hanterar personal på verkstaden är det 
nog ganska unikt i verkstadsbranschen. Vi har ju kontakter med konkurrenter där man inte jobbar 
på det sättet som vi gör. Det har ju med den här satsningen att göra sedan ett och ett halvt år. Man 
ska fokusera på personal och vill få tillbaka dom i drift och sådär. Det har man jobbat väldigt 
mycket på bussförarsidan att man ska ringa till sjukskrivna inom en vecka och på verkstadssidan 
har vi börjat med det och det är unikt i branschen.  
 
Om jag ber dig att beskriva en typisk chef på Busslink, vad har han för egenskaper? 
För ett år sedan skulle den typiska chefen varit någon som arbetat sig upp i företaget. Kanske 
börjat som busschaufför, sedan gått upp i personalreglering, någon lättare form av arbetsledare 
och sedan sökt sig uppåt i företaget. Hälften av cheferna har kommit den vägen. Trendbrottet har 
varit när vi fått ny VD för några år sedan som började säga att företaget skall växa, vi ska satsa på 
det här och rekryterat utifrån. Så just nu kan jag säga att verkstadssidan är en blandning av 
meckare som under många års erfarenhet har blivit verkare och sedan gått upp och blivit 
verkstadschefer. En kombination av att det kommer in nya utifrån från den privata sidan. Även 
åldersstrukturen, vi har yngsta verkstadschefen är ungefär tjugofem och den äldsta är i 
femtiofemårsåldern så det är en blandning där också.  
 
Känner du nu, i och med att det svängt lite, känner du någon förändring i att du får 
respons på det intresset som du har att du är mer ute och pratar och tar hand om dessa 
frågor. Får du någon respons underifrån?          
Ja, det blir ju ett helt annat klimat på arbetsplatsen om man ser personerna som man har under sig 
och det finns tid att se att Pelle kanske mår lite dåligt idag. Att det finns tid att ta in Pelle att prata 
lite. Som när ni kom här satt det en kille pratade om hans önskemål att vara ledig på lördag. Det 
är problem att få folk på lördagarna men han behövde få ledigt och att han kan komma in och 
prata om det. Det har ju alla ett behov av att prata om sina problem eller möjligheter eller vad det 
nu är. Även verkmästarna som är ännu närmare killarna i driften, som kopplar det till att �nu 
pratar han igen, han ska ju vara ute och skruva�, kan också ha fått upp ögonen för att man kanske 
inte mår hundra procent. Så det har blivit ett annat sätt att se på det.  
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Finns det även något liknande krav från de killarna på golvet? 
Dom har nog inte haft några krav tidigare att �jag måste få gå in och prata med chefen� men 
däremot så har jag öppnat en dörr för att det är öppet att kunna gå in och prata med chefen. Det är 
sådan småsaker som jag tänker på att det första som jag gjorde när jag kom hit var att rensa ut 
kontoret och skaffa ett skrivbord där jag sitter med ögonen utåt och har dörren öppen. Min 
företrädare satt inne i hörnet med ryggen utåt. Det blir ingen naturlig kontakt då, snarast �ursäkta, 
stör jag�. Sitter jag åt andra hållet så ser jag ju personerna. Det var tidigare fördragna gardiner. 
Sådana bitar gör att man blir mer öppen för kontakt. Sedan det här med fikarummet, att man går 
ditt och fikar. Man har inte sin egen kaffebryggare. Det tror jag alla upplever att det är öppnare, 
men man har nog inte satt några krav tidigare och inte från personalorganisationen heller att det 
ska vara så. Där har det varit de hårdare bitarna �här ska det vara en brandsläckare och där ska 
det vara en nödutgång�. Men man har aldrig prata om att vi måste ha några personalsamtal och 
sådant.  
 
Vilka problem eller utmaningar ser du som det viktigaste i och med att du är chef här.  
Det som jag har i den här verksamheten eftersom det här garaget byggdes redan på trettiotalet, det 
är mycket gammalt i väggarna. Mycket personal har varit med sedan trettiotalet höll jag på att 
säga, inte riktigt men�(skratt) i många år i alla fal och att ändra deras inställning och attityd till 
att det faktiskt är en privat arbetsgivare som ställer krav och samtidigt koppla det till att vi ska ha 
en bra stämning och man ska trivas på arbetet. Det är egentligen den största utmaningen. Det kan 
var ett problem att få det att fungera, samtidigt är det en utmaning att motivera personalen till att 
göra det man ska varje dag. Mår man bra och trivs på arbetsplatsen så gör man det, men det är 
inte säkert att man gör det man ska bara för att man mår bra. Någonstans måste man hitta nivån, 
positiv jag mår bra och jag trivs och jag känner att jag har ett krav och jag klarar av att prestera. 
Sedan är det gamla i väggarna, det är något som man får leva med i gammal kommunal 
verksamhet, Det är egentligen den största utmaningen.  
 
Generellt sett, tycker du att chefer på högre nivå här i Busslink inte har lika stor 
branscherfarenhet som de som är lite lägre ner? Vilken roll spelar det att chefer högre upp 
kanske har kommit utifrån? 
Nivån ovanför mig som verkstadschef är områdeschefer och jag tror samtliga områdeschefer har 
kommit från branschen. Dom har nog bra koll på hur verksamheten fungerar och bra förståelse. 
Nivån över är regionsdirektörer. En av dess är i grunden busschaufför som har kommit hela 
vägen upp, där har vi en enorm förståelse. Sedan har vi en som är helt ny yngre regionsdirektör, 
men som ändå är väldigt lyhörd och förstående, samtidigt ska vi hålla budget. Det upplever jag 
som väldigt positivt och det är väldigt tydligt vad man förväntar sig och att vi får komma med 
sakkunskapen till mötena och förklara våra problem och våran verksamhet. Sedan har jag min 
chef som är väldigt intresserad av detaljfrågor, men till en viss nivå. Sedan tar han dom vidare till 
nästa nivå. Så vi har väldigt bra kontakt. VD är på den nivån så att han.., jag har haft några samtal 
med honom under det här året då han kommer ner och tittat på verksamheten, vi sitter och 
diskuterar detaljfrågor också så det är ganska rak kommunikation. Sedan blir man ifrågasatt 
också naturligtvis. Om jag nästa år vill ha den här personalen och den här budgeten. Jaha, men 
varför då? Han kanske inte förstår att jag har fått en sån buss och jag behöver den där killen här 
och hans ska ha den lönen. 
 
Om du fick välja ett fritt antal egenskaper som du tycker är typiska för chef eller verkstad. 
Vilka är det? 
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Man kan ta det på olika sätt. Om man tar det på det sättet hur jag ser på egenskaper som chefer 
har idag och vad man kanske skulle önska. Om man jämför verkstadschefer om man drar ett snitt 
så är man nog väldigt mycket kvar i att lösa budgeten och dom här bussfrågorna, man känner det 
som krav, noggrann med de hårda sakerna. Det är man duktig på, man kan sin verksamhet. Sedan 
så tror jag att man tyvärr har så bra koll på personal i alla lägen. Även om vi nu är inne på att lära 
oss, det är därför vi kör med den här coachen och utbildningar, så kanske man inte ser alla 
möjligheter utan i stället ser mer problem med personalen än att vi har de här positiva bitarna. 
Sedan vad man skulle vilja och vad vi faktiskt har är ju faktiskt att se det vi har med personalen. 
Att förstå att tar vi ett litet steg framåt varje dag så är det bra. Sedan skulle vi vilja ha en 
framtidstro och en vision och det har vi fått från företaget så nu har vi en möjlighet att satsa på 
personalen. Jag håller i verkstadschefsmötena där jag drar ihop alla cheferna och vi diskuterar en 
gång i månaden och det jag känner det är att man kanske inte har den här insikten om det här 
problemet, utan att man ska försöka lyfta det till en nivå där vi ska gå framåt. Visst Pelle blev 
sjuk och det är en fredag kväll, då blev det ett problem, men verksamheten rasar inte för det. Vi 
har en dag i morgon också. Det är mycket sånt som är kvar, men det kommer nog när man börjar 
se att verksamheten rullar på i alla fall. 
 

8.3 Intervju 2: (1:a med bemanningsbranschen) 
 
Denna intervju genomfördes med de företag som representerar bemanningsbranschen och med 
den chef som är högst uppsatt utav de två som intervjuats. Väljer att kalla den intervjuade för 
Anna då anonymitet önskas. 
 
Vilken är din officiella position eller titel? 
Jag jobbar som lönechef �Payroll manager Sweden�. Rent organisatorisk har jag en VD över mig, 
en chef för administrationen och en chef för �payroll nordic�, alltså lönechefen för norden som 
har fyra chefer under sig en i varje land. Sedan har jag två gruppchefer under mig och en grupp 
som direkt rapporterar till mig, totalt ca 20 personer som jag ansvarar för.  
 
Hur länge har du arbeta som �payroll manager sweden? 
Ca ett år och innan detta jobbade jag som PA, (Personal Ansvarig).  
 
Vilka är dina direkta arbetsuppgifter? 
Jag har direkt resultatansvar då jag jobbar med budget och med vissa för företaget viktiga 
nyckeltal. Mina två gruppchefer under mig har det direkta driftansvaret. Jag går inte in och styr 
på detaljnivå utan har en mer delegerande roll, då expertis finns hos gruppcheferna och jag saknar 
helt enkelt den direkta kunskapen för att kunna detaljstyra. Mina uppgifter blir mer att leda och 
utveckla gruppen och se till att gruppen uppnår de mål och visioner som finns utstakade. Samt att 
driva fram utvecklingen i det processarbetet som sker. Hålla i kontakter och se till att reglemente 
följs. Direkt personalansvar sköts av de båda gruppcheferna. 
 
Hur pass prioriterat är ledarskapsfrågor här?  
Jag startade -99 som PA och blev -04 �Payroll manager�. Steget togs utan vidareutbildning, 
kvaliteterna som eftersökts är främst personliga egenskaper snarare än vilka akademiska 
kunskaper man besitter eller vilka teoretiska kunskaper man har. Däremot så hade den operativa 
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verksamheten d v s säljavdelningen av företaget tidigare utbildning för de personer som ville ta 
steget till en chefsposition men detta har i samband med de neddragningar som gjorts vid den 
föregående lågkonjunkturen som har varit tagits bort. Någon direkt personal utbildning för chefer 
på administrationen (där jag jobbar) har inte funnits. Exempelvis så har duktiga 
löneadministratörer tagits och befordrats till chefer, då exempelvis de två gruppchefer under mig 
är ursprungligen två före detta löneadministratörer. Företaget har mer sökt efter personer med bra 
kontakter utåt. Genom att varit PA tidigare kan jag bevisligen hantera personal så själva 
chefskapet har inte direkt testats. 
 
Vilka direktiv, eller finns det några direktiv eller idéer om hur ni ska styra era anställda?  
Jag väljer själv ganska mycket hur jag styr. Det enda som direkt styr mig är budgeten och de 
nyckeltal som företaget jobbar efter. Som tidigare PA har jag inte arbetat som operativt ledande 
chef innan jag tillträdde min nuvarande position. Jag har haft väldigt fria tyglar och från 
ledningens sida har man till och med påpekat att vi blir utsläppta på öppet vatten till dess vi håller 
på att drunkna först då kliver de in och lyfter upp dem som behöver hjälp. Filosofin är att vi ska 
lära oss på bästa sätt genom denna metod, således en form av �learning by doing�. Eftersom de är 
ett amerikanskt bolag så går inte ledning in och petar så mycket i den dagliga processen så länge 
de går bra! 
 
Har du under din tid som chef märkt av några skillnader eller förändringar som berört  
hur ni ska leda? Eller har ledarskapsfrågor blivit mer eller mindre prioriterat på senaste? 
Då jag började -99 hade ledningen väldigt tydliga värderingar. Där man t e x anställde folk 
utifrån deras personlighet snarare än deras tidigare meriter. Detta tror jag har varit väldigt lyckat 
under tidigare perioder. Varför det på senare har urholkats lite tror jag är p g a den lågkonjunktur 
som dominerat arbetsmarknaden. Tidigare sa man officiellt från ledningens sida att cheferna fick 
fria tyglar. Samma anda tror jag håller på att återupptas men skillnaden är att de har förts in i ett 
mer globalt tänkande p g a  att organisationen i sig blivit mer global. 
 
Har ni blivit färre eller fler antal chefer under din på företaget? 
Antal chefer har blivit färre. Grupperna som cheferna behandlar har blivit större. Innan hade man 
en uttalad tro om att grupperna som cheferna hade ansvar för skulle kunna växa men nu har alltså 
dessa grupper växt, lite beroende på att branschen som är så ung har känt av en lågkonjunktur och 
ökad konkurrens. 
 
Är det något som du ser de speciellt med ledarskapet på ditt företag som du skulle säga är 
unikt för branschen?  
Inget som jag tror är unikt med ledarskap på just vårt företag. Jag tror mer att det kan finnas vissa 
saker som skiljer sig inom den operativa verksamheten. 
 
Hur skulle du beskriva en typisk chef på ditt företag?  
Vill inte gärna måla upp en stereotyp bild av ledare inom företaget. Men om jag får välja en chef 
som jag skulle vilja bli styrd av så är det en chef som inte är inne och petar så mycket i mitt 
dagliga jobb, vilket de inte heller gör. Jag har idag chefer som låter mig mer fritt styra över mina 
dagliga beslut och som inte är så kontrollerande utan mer delegerande. 
 
Vilken väg är den naturliga vägen att gå inom ditt företag om man blir befordrad, vilken är 
den naturliga karriärstegen?   
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Den typiska vägen för en anställd inom detta företag att gå är att komma utifrån. Det är enligt mig 
bättre med en ny och hungrig anställd än en som redan jobbat en längre tid i samma position hos 
företaget och som inte har samma glöd. Eftersom bemanningsbranschen är så pass beroende av 
att få in ny kunskap så måste de anställa utifrån och sedan får dessa människor klättra inom 
organisationen. Jag har inget exempel där en chef kommit utifrån utan just erfarenhet ifrån 
bemanning prioriteras. En chef inom detta företag går inte in och detaljstyr utan tar vara på den 
expertis som finns hos den anställde. En chef i min position är mer ansvarig för processerna 
snarare än vad just �Kalle eller Ida� gör just för tillfället.  
 
Ser du några problem och utmaningar med ditt ledarskap? 
Största utmaningen är att få den grupp som finns till att fungera. Hålla igång den verksamhet som 
finns. Att skapa en trygg plattform som fortsätter att fungera. Just det här med gruppdynamik, att 
få män och kvinnor att gå ihop. Jag anser inte att det är något problem med kompetens, utan 
specialister finns det. Min roll blir mer som den likt en coachs arbete snarare än en kontrollerande 
chef. Jag känner att jag kanske inte har så mycket erfarenhet på just denna punkt. Som jag sagt 
tidigare så har jag inte utbildat mig, utan istället jobbat mig fram till denna position jag nu har. 
Jag saknar till viss del den erfarenhet som jag kommer att skaffa mig med tiden. Företaget har ju 
en uttalad filosofi om att ledare ska släppas fria och jag känner att det är ledarskapet som är den 
svåraste delen. Om det är något jag undrar över, om det är något problem som dyker upp så tas 
det i princip inte upp med min chef. Det som sker är att chefer på ungefär samma nivå hjälper 
varandra, coachar varandra om det dyker upp problem. Jag har uttryckt en önskan om att få en 
mentor som kan hjälpa mig om det dyker upp problem som rör mitt ledarskap, men denna 
möjlighet finns inte i dagsläget. Ett samlat begrepp av det största problemet med mitt ledarskap är 
alltså personalens dagliga engagemang, och det faktum att jag inte har någon direkt att vända mig 
till med dessa problem. 
 
Vilken väg har de som sitter i ledningen gått? Alltså kommer dem utifrån eller har dem 
också gått den långa vägen? 
Företaget är ungt och de som för tillfället styr kommer inte utifrån. De som sitter i dagens styrelse 
har inte flera styrelseuppdrag eller dylikt vid sidan av. Ingen av dem har heller erfarenhet från 
ledningsarbete externt. Alla har de som sitter högre upp idag sitt ursprung någonstans ifrån 
koncernen och ingen har blivit plockat från toppen av ett annat företag för att hoppa in i toppen i 
detta företag. Även här som tidigare prioriteras inte specialistkunskaper utan erfarenhet inom 
företaget tillsammans med personegenskaper prioriteras. 
 
Om du får välja ett fritt antal egenskaper som du tror är typiska för chefer inom din 
bransch, vilka blir de? 
En chef som inte styr, en som ger fritt utrymme, en öppen chef, ett informativt ledarskap och en 
som delegerar är enligt mig den chefs typ som jag föredrar och just den som jag anser som typisk 
för denna bransch.  
 

8.4 Intervju 3: (2:a med bemanningsbranschen) 
 
Intervju med Janine på Bemanningsföretaget. 
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Vad är din officiella position här på Bemanningsföretaget? 
Det är personalansvarig.  
 
Hur länge har du jobbat som personalansvarig? 
Sammanlagt i fyra och ett halvt år. Jag har jobbat på Bemanningsföretaget i Sex och ett halvt år, 
men jag har haft en annan tjänst också. Sedan har jag varit tjänstledig i ett år. Den faktiska 
arbetade tiden som personalansvarig är fyra och ett halvt år. 
 
Hur många har du ansvar för som personalansvarig? 
Femtio personer är det. 
 
Du är deras första kontakt och det är femtio personer som jobbar? 
Ja. Så har man hela ansvaret. Det är en vanlig missuppfattning att många tror att vi bara har 
ansvar gör att match och boka ut dom, men man har precis hela ansvaret med utredningar, samtal. 
Allt som ankommer en personalansvarig. Kontakter med försäkringskassa vis sjukskrivningar, 
allt sånt. 
 
Vad blir dina direkta arbetsuppgifter? 
Jag har en ganska komplex roll därför att dels huvuduppgiften är att hjälpa våra kunder att hitta 
personer som kan lösa deras behov, det kallar vi för matchning. Det innebär att vi jobbar 
jättemycket med rekrytering för att hitta rätt person och sedan har vi också personal anställd, det 
är en stor del. En del i jobbet är väldigt mycket kundkontakt. När kunden ringer in och vill ha 
hjälp så tar vi in en kravspec, alltså en arbetsbeskrivning, ordentligt, det är mycket uppgifter där 
om ålder, gruppen, vad det är för typer som jobbare där, så det är mycket mer utöver det här, 
�jaha man ska jobba med det och det�. Vi åker ut på kundbesök. Sedan när en person väl kommit 
på plats så följer vi upp noggrant vad som händer. Ibland så fungerar det inte och då måste man 
byta ut. Så en del i arbetet är just det här operativa försäljningen, kundkontakter. Den andra delen 
är just personalansvarig där man har.., där är det så olika från person till person. Vissa vill ha 
jättemycket kontakt, andra är mer �nej, men jag ringer in om det är något problem�. Vi har ändå 
ansvar för samtal, vissa personer mår dåligt, för att få tillbaka dem på spåret. Eller att se om sex 
personer plötsligt har jättemycket korttidssjukfrånvaro, då är det en skyldighet som arbetsgivare 
att göra en rehabiliteringsutredning. Sedan är det ganska mycket administration, löner, förskott, 
redovisningar. Man kan säga att det är som en personalchef eller personalansvarig roll. Sedan 
parallellt med det så jobbar man även med affärsverksamheten, hela tiden. Kundkontakt och 
rekrytering, mycket rekrytering just nu.  

 
Är det du som sköter rekryteringen? 
Då har vi en stödfunktion som hjälper oss att lägga ut annonser. Jag har t ex jobbat nu med en 
ganska avancerad tjänst till ett stort företag. Då fick jag hjälp med en annons och jag fick mycket 
svar. Då går jag igenom svaren själv och väljer ut då vilka som jag ska träffa på intervju och 
träffar dessa. Jag tar referenser. Göra profiler som man skickar till kund. Så det är ganska mycket 
jobb med rekryteringen.  
 
En personlig reflektion, det dom frågar efter, är det kön och sådana saker? 
Ja och sedan är det ofta ålder, men det försöker vi att motverka, alltså det blir extremt ålders 
segregerat just nu. Många kunder vill gärna ha någon mellan tjugofem och trettio som ska ha 
både utbildning och erfarenhet . Så gäller det att ha en bra relation till kunden, jag kan säga att �vi 
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har en bra person här, men hon är lite äldre än den ni har önskat, men hon är bra�. Men är det ett 
nytt företag eller kund som inte har hyrt förut så är det mycket krav för �nu ska dom ju lägga ner 
pengar på en inhyrning och då ska dom verkligen få valuta för pengarna�.  
 
En fråga om ledarskap här på Bemanningsföretaget, är det något som du känner att dom 
prioriterar? Utbildningar eller någon form kurs eller uppvisade nu någon forma av 
ledarskaps kvaliteter? 
Jag tror att när jag började här 99, då var det så extremt stark tillväxt så jag tror inte man tittade 
så mycket då på att man skulle ha ledarerfarenheter, utan det man tittade på var om man hade.., 
gärna personal bakgrund men också lite sälj i sig. Och att man har jobbat med något där man 
hållit i många olika saker. Många här har jobbat med servicenäring. Jag hade inte gjort det, men 
jag hade gjort liknande arbeten som innebar ansvar. Sedan har det blivit mer och mer, efter några 
år har jag fått gå ledarskapsutbildningar, men inga tunga ledarskapsutbildningar, utan 
Bemanningsföretaget koncept är att man jobbar med �train-the-trainer� Så vi har ofta haft 
utbildning med hjälp av interna resurser. Man har hyrt viss externa talare och sådär. 
 
Har ni någon slags mentor, eller någon som lärde upp er? 
Nej, inte i ledarskap. Utan det är en sak som jag tycker är en väldigt stor miss, vi är ju då ett sälj- 
bolag. När jag började här då var det mycket mer fokus på att vi är ett HR- bolag. Men nu idag är 
vi verkligen ett sälj- bolag och nu är det så här i o m att arbetsmarknaden varit tuff och det har 
varit en toppkonjunktur så är det så här att jag är inte den enda som har jobbat så här länge i min 
roll. De flesta som jobbar som personal ansvariga idag har varit med ganska länge så man är 
kanske ganska trygg i sitt ledarskap, men jag tror inte att man har rekryterat det som nummer ett i 
den här rollen. Utan man tittar på att det är någon som har sälj och har vana av kundkontakter, 
vilket jag tycket är en miss därför är du en duktig ledare så får man ju med sig personalen mycket 
lättare för vår verksamhet går ju också ut på att du ibland kanske inte kan få exakt det uppdraget 
som du önskar därför att marknaden varit så tuff. Och vi har haft personer son gått utan uppdrag 
och då om det kommer in ett uppdrag som är enklare än det du kan tänka dig att göra så kanske vi 
inte har råd att säga att �nä, men Karin hon är egentligen VD assistent så hon kan inte gå ut på det 
här�. Där är det värt diskussionen med personalen. Har man du en grund i sitt ledarskap och bra 
relationer så blir dom friktionerna färre.  
 
Du saknar alltså ledarskapsutbildningar? 
Nej jag gör inte det personligen, men jag tycker kanske att man tittar lite på det när man ser på 
den här rollen så ser man väldigt mycket på att det är en säljande roll. Det är sälj, rekrytering och 
matchning. Personalansvaret kommer mer på köpet. Har man ansvar för femtio personer så tror 
jag att man måste ha lite ledaregenskaper.  
 
Det här med förändring, finns det någon idé om hur man ska förändra ledarskapet eller är 
det samma tankar nu som �99 om hur man ska leda? 
Nej, det har förändrats mycket. 99 när jag började var ett av våra stora problem att vi tappade 
personal hela tiden. Det var så stark konjunktur så ett stort problem vi hade var att personerna 
som började här blev erbjudna jobb av kund och dom kände inte tillräcklig stark lojalitet med 
Bemanningsföretaget och då var det mycket med det här att man skulle vara ute hos sin personal 
och besöka, det fanns mer tid för det. Nu har det varit lågkonjunktur och det är mycket annat som 
kommit med, arbetsuppgifter som inte fanns 99. Uppsägningar, kostnadskontroll. Varje månad 
sitter jag med en lista där jag går igenom samtliga personers lönelistor innan dom betalas ut så att 
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det är för lite naturligtvis, men också att det inte är för mycket. Dom uppgifterna existerande 99. 
Nu är det självklart fokus på att vi ska ha kontakt och var en bra ledare, men det finns inte lika 
mycket möjlighet att t ex vara ute hos sin personal.  
 
Är det här något som kommit uppifrån ledningen att vi måste förändra, vi måste 
kontrollera? 
Ja och det säger sig självt också att i de här svåra åren som har varit nu så har det blivit extremt 
viktigt att följa upp. Vi har t ex ett lönesystem som infördes första juli 2002 som säger att alla 
som har varit anställda i ett och ett halvt år gick över till att få fast månadslön och det kan ni 
tänka er var en ganska dyr affär för oss när det blev lågkonjunktur. Vi satt och betalade ut full 
månadslön till alla som varit anställda i femton månader och vissa personer kanske gick utan 
uppdrag i tre månader. Det som var motkravet från personalens sida var att för att du skulle bära 
din månadslön så måste du vara tillgänglig om det skulle kom in ett uppdrag. Och då var det så 
att vi var tvungna att göra mycket mer kontroller för det kunde ju vara så att här har vi en person 
som går utan uppdrag, nu har vi fått in ett uppdrag och så ringde man. � Nej jag kan inte jobba 
idag för mitt barn är sjukt. � Men det har du inte ringt och anmält�. Det är ju bedrägeri. Då tänker 
man att jag har ju ändå inge uppdrag. Då blev det nödvändigt att kontrollera om man sitter och 
betalar ut full lön så måste man veta. Sedan är det också så att bemanningsbranschen har ändrat 
sig rätt mycket. För när jag började jobba här så tyckte många kunder så bra om oss att dom 
köpte bara från oss. Idag är det väldigt vanligt att kunderna ringer in och säger �hej, jag är ny 
kund och vi behöver hjälp med det här och det här och jag skulle vilja ha tre personprofiler, vi har 
även lagt ut det här på två andra företag�. Så kunderna är mycket mer medvetna vilket gör att 
konkurrensen är stenhård. Då innebär det att vi måste jobba mycket hårdare med försäljning och 
dom bitarna för att vi inte har samma möjligheter att gå in och bara säga att �det går ju så bra, vi 
har ju så bra relationer�. �- Fast jag får trettio kronor lägre per timma från det här företaget� 
Kunderna är mycket vanare vid att hyra in, vilket gör att konkurrensen är mycket hårdare och vi 
måste alla jobba mycket mer med sälj. Då måste man ta det någonstans ifrån och en bit i det är att 
vi inte har lika mycket utrymme i vår roll som personal ansvariga att vara ute hos medarbetarna. 
         
Har ni blivit färre chefer per anställda per fler anställda? 
Absolut, När jag började här hade jag som mest sextien personer, men det var inte en tanke på att 
vi skulle vara så, utan vi växte så fort att vi anställde folk hela tiden, men vi han inte riktigt. 
Sedan sa man att nyckeltalen skulle vara som personalansvarig trettiofem till fyrtio. Nu har man 
skruvat upp dom så jag ror att.., jag har femtio och det är precis där man ska ligga och det är 
ganska mycket.  
 
Sedan det här med det unika med ledarskapet som du känner finns i bemanningsbranschen. Det 
måste vara ganska stort i o m att ni har uthyrda människor. Kan du utveckla det lite grann? 
Det som är speciellt är att vi i personalen leder ju en grupp människor som inte har  
bredvid oss. Många har en vanlig uppfattning att �ja det är ju konsulter så du har inte dom där hos 
dig�. Men det kan på sätt och vis vara en större utmaning många gånger. Man har inte den här 
dagliga kontakten, man ser inte om det är någon som mår dåligt utan det bygger på att personen 
antingen ringer till mig själv och säger det. Jag kan inte ringa till femtio personer varje dag, det 
går inte. Jag försöker hålla kontakten men det bygger på att dom antingen ringer in själv och 
säger att dom må dåligt eller liknande. Men tyvärr kan det också komma fram på det sättet att 
kunden ringer in eller att ja ringer kunden och frågar hur det fungerar med �Lotta" �- ja, det 
fungerar bra, men sista tiden har vi tyckt att hon verkar väldigt frånvarande�. Så får jag en signal. 
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Det som är specifikt är att man sitter alltid emellan kunden och sina anställda. Och rollen 
specifikt, vi ska alltid lyssna på kunden men man måste lyssna på sin medarbetare också. Det är 
mycket mer kringel-i-krok därför att kunden kan ha en uppfattning och det är inte alls alltid som 
kunden säger. Ibland har man jobbat med vissa kunder och sett att det är en krånglig arbetsplats. 
Men jag kan ju inte säga till personen eller företaget att �Ni har ju så dålig stämning hos er så att 
nu är det tredje personen som bytts ut så ni måste göra någonting åt det�. Det kan jag säga ju säga 
på ett annat sätt. Det som är specifikt är att man sitter alltid emellan.  
 
Rent praktiskt om man försöker jämföra med en vanlig chef hos en vanlig 
arbetsgivare. Har du samma roll som en sådan chef rent praktiskt? 
Det som skiljer, om vi säger att jag skulle ha fem personer här inne så skulle jag ha ansvar för 
uppföljningssamtal, rehabiliteringar och se hur arbete går. Men det jag skulle göra om jag hade en 
arbetsgrupp hos mig är att jag skulle leda dessa i arbetet. �Nu får du ta hand om det och det�. Det 
gör inte jag utan det gör kunden. Det gör att man på något sätt ibland är steget bakom. Nu 
försöker jag följa upp på ett bra sätt hur det går �den här personen�, men just att man har femtio 
personer gör ju att jag inte kan ha detaljkännedom om varje persons exakta arbete. Det gör att 
man kan säga sig lite� När jag har ett utvecklingssamtal med en person så lämnar jag ju 
feedback på vad kunden har sagt. Sedan kan jag också lämna feedback på vad jag upplever. Men 
jag kan inte lämna feedback i detalj om det och det som jag skulle kunna göra om jag hade er här 
inne. På det sättet blir det en lite lam roll. När vi har utvecklingssamtal blir det mer tal om 
utveckling och personliga egenskaper. 
 
En typisk chef eller personalansvarig eller kanske chefen över dig också. Vilka 
egenskaper har den? 
Traditionellt här har det varit en duktig säljare har blivit chef. Så har det varit förut. Det är väldigt 
vanligt och inte unikt för oss. Det är likadant som att en duktig tekniker på ett teknikföretag har 
utvecklats och får bli chef och det kanske inte alltid är dom egenskaperna som behövs i 
ledarskapet. Sedan har vi gjort om organisationen så förr var det så att det var samma chef för 
säljare och personalansvariga och det kan ju vara ganska tufft att vara chef över ett gäng 
personalansvariga om du aldrig har jobbat med personal men är en jäkel på att sälja. Omvänt kan 
det var väldigt svårt att vara chef för ett gäng säljare om du är en personalare. Nu har vi separata 
organisationer. Säljorganisationen är en organisation, sedan jobbar vi naturligtvis väldigt nära 
enskilda säljarna, men dom har försäljningschefer. Vi som jobbar med personalen kallas för 
leverans som levereras  
personalen. Jag har en chef som tidigare har arbetat som personalansvarig och som har en 
personalutbildning. Det blir lätt så i tillväxtföretag att duktiga personer går vidare men kanske har 
mycket mer erfarenhet än resten.  
 
Er hierarki, hur ser den ut? 
På service har vi två försäljningsorganisationer med två säljchefer. Sedan har vi tre  
leveransorganisationer med tre operativa chefer. Över oss har vi hela vår regions 
�Bemanningsföretaget services� med en regiondirektör som rapporterar till VD. Vi har också en 
rekryteringsgrupp med rekryteringschef. Det är ändå en ganska platt organisation. Sedan finns det 
andra chefer som inte vi rapporterar till.    
 
Vi har redan varit inne lite på detta men vilka krav ställer din personal på dig? 



 47

Det har också med konjunkturen att göra. Det har varit mycket samtal för att folk har mått dåligt, 
dom som går utan uppdrag. Dom behöver mycket stöd för går du utan uppdrag förlorar du 
självförtroendet. Sedan är det vissa personer som är väldigt beroende av att hela tiden ha en 
kontakt. Nu har jag jobbat så länge i den här rollen och jag har fått jobba mycket med mig själv. 
Jag tycker det är så roligt att jobba med personal men det är lätt att man blir fullkomligt uppäten. 
Nu efter några år kan jag säga så här att �jag är ledsen men jag har faktiskt inte tid�. Jag har blivit 
bättre på att prioritera. För det finns ingen gräns för hur mycket man kan göra. Men vi har system 
med vissa smarta funktioner som att t e x kunna skicka SMS.   
 
Vad ser du som de största problemen eller utmaningen med att vara personalansvarig? 
Det är enklare nu när man har jobbat så länge. Jag känner mig säkrare i min roll. Jag ser det som 
en stor nackdel��(Bandbyte)��Det som är en stor utmaning om man ser till hela branschen 
det är att få personer att känna att man tillhör Bemanningsföretaget och inte kundföretaget. Det 
måste jag säga att senaste åren har det inte varit lika vanligt att företagen gått in och tagit över 
personalen. Man kanske har bytt uppdrag oftare för man behöver långa hyror, även om det inte 
varit så mycket sådana under de tuffa åren, även om vissa stora företag har långhyror. Det är en 
utmaning för oss att skapa känslan av att vara anställd på Bemanningsföretaget.    
 
Vilka utmaningar såg du när du blev nyanställd? 
Jag började som personalansvarig och då var det mycket utmaningar. Dagen efter att jag 
anställdes fick jag veta att den gruppen som jag anställts till skulle delas i fyra mindre grupper. 
Den gruppen jag hamnade i var tre av fyra PA helt nyanställda och kom utifrån. Den fjärde hade 
varit mammaledig i två år. Den stora utmaningen då var att lära sig hela metodiken. Det fanns 
ingen som kunde lära en det och vi arbetar mycket med kvalitetsarbete och har en bestämd 
metodik. Går man på en intervju ska man kunna få samma bemötande oberoende av vem man 
möter. Sedan var det en stor utmaning bara att lära sig arbetet under tiden som vi växte. 
 
Tycker du att cheferna över dig på högre nivå har större eller mindre branscherfarenhet? 
Min chef har jobbat här ett par år längre än jag. Så lite mer erfarenhet har de nog. Det kan jag se 
lite som ett problem, inte just med min nuvarande chef, men som jag var inne på tidigare, 
cheferna har oftast inte mer erfarenhet än mig själv. Och det här är ett sådant företag som när jag 
började här 99 så var det många som kom som nyexaminerade från universitetet och som 
egentligen inte hade jobbat så mycket innan. Det var mycket unga människor som gav järnet. Det 
var den tiden med IT-hysterin. Det kan jag tycka är en nackdel, alla är i ungefär samma ålder. Det 
är roligt att gå till jobbet men det hade varit skönt med lite mer seniorer med lite andra syn på 
saker. 
 
Alla kan ju ha en bild av chefer, även om den är stereotyp. Om du får måla upp din typiska 
bild av en chef på ditt företag. Hur ser den ut? 
Om jag skulle prat om dom som var chefer internt så tyvärr då, det här är som jag uppfattar det, 
en ganska konfliktskygg organisation. Och det tror jag kommer ur att vi alla har en lättsam 
stämning, vilket gör att jag kan tycka genom åren att det varit mycket kompischefer som inte är 
så pigga på att ta i problem. Sedan är det många kvinnor här och jag kan ibland känna att det 
saknas beslutskraft. Det tycker jag har varit tydligt. Trevliga personer som inte kan ta i problem. 
Trevliga och lättsamma chefer men vid svåra och otrevliga beslut så har det blivit delegerat till 
gruppen. Jag skulle vilja säga att den typiska PA är så här�..JAHA NU KÖÖR VI!!. Det kanske 
inte alltid heller är bästa sättet om man vill ha med sig personalen. En typisk chef ur positiva 
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aspekter här är en person som är väldigt säljande, positiv, tillgänglig. Jag har alltid känt att jag 
har haft tillgängliga chefer.  
 

8.5 Intervju 4: (2:a med verkstadsbranschen) 
 
Intervju med Niklas på verkstadsföretaget 
 
Vad är din officiella titel eller position? 
Kombinerat verkmästare och arbetande arbetsledare. 
 
Hur länge har du arbeta som det? 
Sedan i augusti. Jag har kommit tillbaks hit. Det här är mitt trettioandra yrkesår. 
 
Hur många människor ansvar du för? 
En verkstadsgrupp på fem personer. 
 
Kan du berätta lite om dina arbetsuppgifter? 
Jag koordinerar verksamheten i verkstad tre som hänger ihop med trängsel skattebussarna där SL 
skjutit till pengar för att Hornsberg ska sköta den ökade trafikbelastningen som det blir i 
Busstrafiken. Där försöker jag koordinera ihop med andra trafikområden och andra garage mer än 
Hornsberg och pyssla om deras också dom också får ökad trafik. 
 
Om vi kommer in på ledarskap. Har det hänt något sedan augusti sedan du blev 
verkstadsmästare (verkmästare)? Har du fått gå någon kurs eller så? 
Ja, jag har gått två fortbildningskurser sedan jag började i augusti. Dessa kurser handlade bl a om 
rollfördelningar. Lång tidigare gick jag den traditionella arbetsledare utbildningen, men det är 
femton år sedan och det har ju hänt mycket sedan dess. 
 
Hur långa var dom kurserna? 
Den ena, den som var bäst tyckte jag var bara en tvådagars kurs. Där hade vi folk från hela 
Busslink i princip och det är från Dalarna, Örebro o s v. Där hade vi en intern konsult/ 
utvecklingskonsult med ett bra koncept på ledarskap. Man kanske skulle kunna kalla det för 
friskbefrämjande ledarskap. Det riktade sig till personalen, saker som signalläsning, saker som 
man förr i tiden inte brydde sig så mycket om. Det blir viktigare och viktigare idag. 
 
I din vanliga arbetssituation, sköter du dig helt själv, är det du som bestämmer och 
ansvarar för dessa fem och det är ingen som lägger sig i det arbetet? 
Nej, det är inte alls så. Först har vi verkstadschefen i här i Hornsberg, han bryr sig inte så mycket 
om det hårda egentligen. Men däremot så har vi två verkare till. Dom har sina speciella uppgifter, 
jag har mer löpande underhåll medan dom har mer akuta ärenden, krockar och sådana saker. Vi 
koordinerar ihop oss hela tiden för vi skär in i varan hela tiden. Vi är beroende av att veta vad den 
andre gör konstant hela tiden. 
 
Har ni blivit fler chefer eller ansvariga nu? 
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Nej, det går hand i hand med att man har utökat kollektivpersonalen också. Ungefär samma. Vi är 
fem tjänstemän och vi är ungefär 45 kollektivanställda ungefär. 
 
Känner du att det finns något unikt med just den här branschen och ledarskapet som man 
måste bedriva?  
Kanske inte unikt men det finns nog saker som är lite mer specifikt som det härmed snabba beslut 
och att det ändrar sig så fort, Det kan bli nya spelregler direkt och det kan bli dyra böter på en 
inställd tur.  
 
Om du skulle beskriva en typisk chef, verkstadschef eller verkare på Busslink. Är det oftast 
en person som börjar på golvet och arbetar sig upp eller hur ser det ut? 
Urtypen är den som börjat någonstans nere, ända till man kommer upp till en viss nivå där är 
arbetet inte lika bransch specifikt. Men ända upp dit är det nog den långa vägen. Man måste ha 
kunskaper om hur det fungerar. 
 
De som du ansvarar för. Fungerar dom självständigt eller är det du som säger åt dom vad 
dom ska göra? Hur stark är kontrollen från din sida? 
Nej vi försöker inte kontrollera, utom i vissa lägen naturligtvis. Jag vet att har man bara en öppen 
dialog så är det bara att ta in jobb, de löser sig. Vi gör en service samtidigt som vi har en 
felsökning t ex. Det ger sig ofta. T ex ett par personer är datakunniga. Dom är helt suveräna och 
sköter sig själva. Man måste hjälpas åt om det ska fungera.  
 
Vilka är dina största utmaningar eller problem som du kan se med ditt ledarskap som du 
kan se här? 
Jag är inte riktigt insatt så där men visst finns det väl saker man skulle vilja förändra. Men det 
finns förändringar som sker hela tiden.  
 
Tycker du att chefer högre upp inte har samma specifika branschkännedom som lägre 
chefer har. T e x specialistkunskaper? 
Det samspelet har förändrats till en större och snabbare dialog. De högre upp har nog insett att de 
behöver större kunskaper om den direkta verksamheten också, för att de ska kunna skicka ut 
propåer så måste dom nog förstå bättre vad dom försöker förändra för något. Annars kan det gå 
käpprätt åt helvete. Är det något som är riktigt fel ställer man sig på hasorna. Driver chefen 
igenom det i alla fall får man försöka göra något därifrån. Men som det har blivit har man ett 
större samspel, det tycker jag nog. Det är ett stort internationellt företag. Man har fördomar om 
Sverige på samma sätt som vi kan ha. Men VD för Sverige är här ganska ofta och hälsar. 
 
Om du skulle jämföra den typiska chefen för Busslink och jämföra med den typiska chefen 
i ett verkstadsföretag. Vilka skillnader tror det är? 
Vet inte riktigt, men det är samma sak där. Men det pågår förändringar där också. Man måste titta 
mer på kronor och ören. Även om det är tight så har vi en flexibilitet i vår verksamhet, vilket 
känns bra. 
 

8.6 Grund till intervjumall 
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Det vi vill veta, frågor som ofta inte kan ställas direkt. 
 
Är personen i fråga chef eller ledare? 
Hur mångfacetterat är ledarskapet? 
Har ledarskapet förändrats under tid? 
Finns förändringar eller nydaningar av ledarskapsrollen med på agendan? 
Hur prioriterat /viktigt anses ledarskapet vara? 
Vilka egenskaper anses viktiga? 
Existerar ledaren i form av beskyddare, härförare? 
Finns specialistkunskaper och hur viktiga är dessa? 
Vilken fas befinner sig organisationen i? T ex ung, etablerad, eller i ständig förändring? 
Hur stort är trycket att styra uppifrån? 
Hur stor är trycket att bli styrda nerifrån? 
Vilka personlighetsegenskaper har personen i fråga? 
Vilka personlighetsegenskaper framträder i organisationen? 
Vilka konstitutionella, personlighets, och intelligensfaktorer kan påverka ledarskapet? 
Vilken inverkan har ledaren/de ledda på varandras beteenden? (interaktionsteori). 
Vilka egenskaper efterfrågas på chefen inom dennes organisation? T ex socialt. 
Vilken skillnad är kraven på chefen i de olika rollerna/befattningarna om de har haft flera? 
 
Vi har blandat personliga frågor, frågor om krav och syn på chefen och dennes ledarskap 
uppifrån och från organisationen. Dessutom har frågor om kraven på styrning och syn på 
ledarskapet från de underställdas perspektiv tagits upp. Tanken är att intervjun ska börja med mer 
övergripande frågor och sedan gå djupare ner på alla områden. Vi har velat bygga upp en bred 
plattform som sedan får fungera lite som punkterna nedan. Vi var likväl beredda på de följdfrågor 
som intervjupersonen ställde beroende på hur stora utlägg den intervjuade gjort på frågorna.  
 

8.7 Intervjumall 
 

1. Vad är din officiella position, här på Busslink/Bemanningsföretaget 
2. Hur länge har du haft den positionen som��.? 
3. Hur många anställda ansvarar du för? 
4. Kan du berätta lite grand om vilka arbetsuppgifter du har? 
5. Är ledarskap en prioriterad fråga hos Busslink/Bemanningsföretaget? (vidareutbildas ni 

mm?) 
6. Om inte (ovan) antar man att var och en sköter sitt på bästa sätt? 
7. Finns det några idéer om hur ledarskapet ska förändras? 
8. Har du ensam utformat ditt eget ledarskap?  
9. Finns det ett tryck att styra, uppifrån? (direktiv/riktlinjer?)  
10. Har du märkt av någon förändring under din tid som chef? (t e x om hur ledarskapet ska 

utföras, prioritering av ledarskapsfrågor mm) 
11. Har ni blivit färre chefer per anställd eller fler medan du varit chef? 
12. Finns det något som du tycker är unikt med ledarskapet inom din bransch? ( Be 

jämförelse med annan bransch?) 
13. Hur skulle du beskriva en typisk chef på Busslink/Bemanningsföretaget 

(Utbildning/Specialist, egenskaper?) 
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14. Har chefer som arbetar på Busslink/Bemanningsföretaget ofta en bakgrund inom 
verkstad/bemanning? (Karriärstegen? Vilken väg går man?) 

15. Vilka krav ställer, de du ansvara för, på dig som chef? ( Finns det något tryck/önskan att 
bli styrda eller är de självgående? Kan du tvingas att agera olika utifrån de olika 
anställda? Använda vissa egenskaper ex kontroll etc) 

16. Ser du några problem och utmaningar med ditt ledarskap på 
Busslink/Bemanningsföretaget? 

17. Tycker du att chefer på högre nivå inom företaget inte har lika stora branscherfarenhet 
som chefer på lägre nivå? (Specialistkunskap, karriärstege?) 

18. Om du får välja (ett fritt antal) egenskaper som du tror är typiska för chefer inom din 
bransch, vilka blir de? (ex kreativa, noggranna, förmåga att engagera?) Denna fråga ville 
vi använda för att måla upp en bild av hur en ledare kan tänkas vara. Hur skulle gemene 
man beskriva en ledare inom det tillfrågade företagets bransch om man frågade någon på 
stan, det är denna bild vi vill åt genom denna fråga alltså väldigt allmänt för branschen 
inte specifikt för just den tillfrågade chefens position! 

 

8.8 Frågor till enkäten 
 
Denna enkät delades ut på plats av oss och eventuella problem som dök då respondenter inte 
förstod eller dylikt togs om hand direkt på plats. 
 
Enkätundersökning ur medarbetarens perspektiv 
Denna enkät ingår i en studie som skrivs av tre studenter på Stockholmsuniversitet där vi gör en 
undersökning kring ledaregenskaper. Dina svar behandlas anonymt och enkäten tar absolut max 
5 minuter att besvara. Dina svar är av största värde och vi ser gärna att ni fyller i övrigt fälten om 
det är någon egenskap eller annat ni saknar. Tack på förhand för din medverkan!  
 
1. Hur länge har Du varit anställd hos ditt nuvarande företag? 
 0-1 år           � 
 2-5 år           � 
 6-10 år         � 
10�< år        � 
 
2. Anser Du att chefer har goda specialistkunskaper inom ditt arbetsområde? 
 
Ja � 
Nej � 
Osäker � 
 
3. Anser Du att det är stor skillnad vad gäller personliga egenskaper hos chefer på hög respektive 
låg nivå? 
 
Ja �  
Nej � 
Vet ej � 
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Om Ja ovan vilka skillnader finns enligt dig? 
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������� 
 
4. Kryssa i vilka egenskaper Du anser att chefer som representerar din bransch besitter?  
 
Kreativitet    � 
Samarbetsförmåga   � 
Kontrollerande   � 
Förmåga att engagera andra  � 
Noggrannhet    � 
Specialistkunskaper inom ditt område  � 
Förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt � 
 
Övriga kunskaper...�������������.                                                                        
��������������������� � 
 
5. Vilka egenskaper anser Du är viktigast för en chef att inneha som arbetar inom ditt företag?  
 
Kreativitet�����������������. � 
Samarbetsförmåga�������������� � 
Kontrollerande���������������.. � 
Förmåga att engagera andra����������.. � 
Noggrannhet ���������������� � 
Specialistkunskaper inom ditt område������. � 
Förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt����. � 
 
Övriga kunskaper���..�����������                                                                                 
��..�..�����������������.. � 
 
 
6. Finns det enligt Dig några personegenskaper som du saknar hos chefer i din bransch? 
 
Kreativitet�����������������. � 
Samarbetsförmåga�������������� � 
Kontrollerande���������������. � 
Förmåga att engagera andra����������. � 
Noggrannhet����������������. � 
Specialistkunskaper inom ditt område������.. � 
Förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt����. � 
 
Övrigt������������������... � 
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7. Upplever Du att de sätt som chefer arbetar på förändrats över den tid som du arbetat i 
företaget?  
 
 Ja � 
 Nej � 
 Vet ej � 
 
Om Ja ovan beskriv kortfattat vad som förändrats. 
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������.................... 
 
8. Anser Du att dina/din chef kan gör ett bra arbete utan branscherfarenhet? (alltså komma utifrån 
från annat företag och annan typ av bransch) 
 
Ja � 
Nej  � 
Vet ej � 
 
8 a. Om Nej ovan, varför inte? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
8 b. Om Ja ovan, varför? 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
9. Skiljer sig chefernas egenskaper från de anställdas egenskaper inom din bransch enligt dig? 
 
                            Lite             Mycket 
                                  __________________________________________ 
                  1              2            3      4 5 
 
 
10. Upplever Du att chefskapet förändras när det går bra eller dåligt för företaget? 
 
Ja � 
Nej � 
Vet ej � 
 
11. Anser Du att de anställda kan påverka det chefskap som utövas i ditt företag? 
 
                                 Lite            Mycket 
                                 __________________________________________ 
                  1              2            3      4 5 
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12. Skiljer sig de yrkesmässiga egenskaper som chefer på låg/mellan nivå visar upp från de 
egenskaper som chefer på hög nivå besitter enligt Dig? 
 
Ja � 
Nej � 
Vet ej � 
  
Om Ja ovan hur skiljer sig egenskaperna åt. 
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������� 
 

8.9 Resultat enkät verkstadsföretaget 
 
Fråga 1:  
4st kryssade i alternativ 1 de har alltså jobbat 0-1 år. (21%) 
4st kryssade i 2-5 år. (21%)   
11st som jobbat mer än 10 år hos arbetsgivaren. (58%)  
 
Fråga 2: Har chefer goda specialistkunskaper inom ditt arbetsområde?  
Ja 8st. (42%) 
Nej 4st. (21%) 
Vet ej 7st. (37%)  
 
Fråga 3: Anser du att de är stor skillnad vad gäller personliga egenskaper mellan hög respektive 
låg chef?  
Ja 12st. (63%) 
Nej 6st. (32%) 
Vet ej 1st. (5%) 
 
Detta fylldes i vid ja: På låg nivå verkar det som vi har mer gemensamt när det gäller intressen, 
erfarenheten och kunskapen. Bättre personlig kontakt med chefer på låg nivå. Individuellt 
bemötande mot vissa personer. Vissa är slarvigare än andra. Skillnad i ledaregenskap. Sättet att 
engagera oss = ju högre desto bättre engagemang. Desto högre chef mera i det blå mindre kontakt 
med verkliga livet! 
 
Fråga 4: Vilka egenskaper besitter chefen?  
Egenskapen kreativitet kryssades i av 7st. (37%)  
Samarbetsförmåga 14st. (74%) 
Kontrollerande 5st. (26%) 
Förmåga att engagera andra 11st. (58%) 
Noggrannhet 6st. (32%) 
Specialistkunskaper inom ditt område 5st. (26%)  
Förmåga att utrycka sig muntligt/skriftligt 14st. (74%) 
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Fråga 5: Vilka egenskaper anses vara viktigast för en chef?  
Kreativitet 10st. (53%) 
Samarbetsförmåga 18st. (95%)  
Kontrollerande 3st. (16%) 
Förmåga att engagera andra 17st. (89%)  
Noggrannhet 8st. (42%) 
Specialistkunskaper inom ditt område 10st. (53%) 
 Förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt 12st. (63%) 
 
Fråga 6: Egenskaper som saknas.  
Kreativitet 6st. (32%) 
Samarbetsförmåga 3st. (16%)  
Kontrollerande 1st. (5%) 
Förmåga att engagera andra 4st. (21%) 
Noggrannhet 1st. (5%) 
 Specialistkunskaper inom ditt område 4st. (21%)  
Förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt 4st. (21%)  
Övrigt: pondus 1st. (5%) 
 
Fråga 7: Har sättet chefer jobbar på förändrats mycket?  
Ja 7st. (37%) 
Nej 7st. (37%) 
Vet ej 5st. (26%) 
 
Detta fylldes i vid ja: Lyssnar på en! Vi har nu en engagerad chef. Hårt hållna när det gäller 
ekonomiska frågor. Trevlig positiv. Mera finansieringstänkande. Har bytt chef. 
 
Fråga 8: Kan chefen göra ett bra jobb utan branscherfarenhet?  
Ja 7st. (37%) 
Nej 10st. (53%) 
Vet ej 2st. (10%) 
 
Detta fylldes i vid ja: Om man besitter kunskaper som att få med sig folk. Kan man komma med 
nya lösningar och få folk att utföra dem så är en �ny� chef att föredra. Andra erfarenheter. 
Ledarskap viktigast. 
Detta fylldes vid nej: Anser att man måste besitta en viss erfarenhet och kunskap inom denna 
bransch för att vara en bra chef. Bristande kunskap. Fackkunskap är alltid meriterande. Det krävs 
erfarenhet om kollektiv trafik. För mycket tekniska frågor. Måste kunna reparera buss. För lite 
sakkunskap. Bör ha erfarenhet inom yrket. 
 
Fråga 9: Skiljer sig chefernas egenskaper från de anställdas? 1-5, från lite till mycket. 
Sammanlagda medelvärde: 54/18= 3 (ett bortfall) 
 
Fråga 10: Ändras chefskapet beroende på hur det går för företaget?  
Ja 10st. (53%) 
Nej 5st. (26%) 
Vet ej 3st. (21%) 
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Fråga 11: Kan de anställda påverka det chefskap som utövas?  
1-5, från lite till mycket. Sammanlagda medelvärde: 41/18= 2.28 (ett bortfall) 
 
Fråga 12: Skiljer det sig mycket åt vilka yrkesmässiga egenskaper höga och låga chefer visar 
upp?  
Ja 3st.  
Nej 6st.  
Vet ej 9st. 
 
Detta fylldes i vid Ja: Kunskap om helt olika saker. Olika intressen där den höga chefen är 
intresserad av ekonomin och lägre chef mer intresserad av teknik. Låg chef verkar ha bättre koll 
på dagsläget då högre chef verkar ha en karriärstege som väntar och vill gå över lik om det kan 
generera ett bättre jobb i framtiden. 
 

8.10 Resultat enkät bemanningsföretaget 
 
Fråga 1: Hur många år har du varit anställd på ditt företag?  
0-1 år 7st. (44%) 
2-5 år 5st. (31% 
6-10 år 3st. (19%) 
Mer än 10 år 1 person. (6%) 
 
Fråga 2: Har chefer goda specialistkunskaper inom ditt arbetsområde?  
Ja 2st. (13%) 
Nej 14st. (87%) 
Ingen har svarat Vet ej. 
 
Fråga 3: Anser Du att det är stor skillnad mellan personliga egenskaper hos chefer på hög 
respektive låg nivå?  
Ja 9st. (56%) 
Nej 4st. (25%) 
Vet ej 3st. (19%) 
 
Detta fylldes i vid Ja: Ser saker i ett större perspektiv. Det finns chefer som har mognat i sin roll. 
Tar ett större ansvar. Vissa personer är mer karriärhungriga. De har ännu mindre detaljerade 
kunskaper om de anställda �längre ner i hierarkin�. Ju högre nivå desto mer professionella samt 
ev högre utbildning där helhetsperspektiv kan ses på ett annat sätt. Bemötande. 
Uppföljningsarbete.   
 
Fråga 4: Vilka egenskaper besitter chefen? I denna frågeställning går det att svara på fritt antal 
alternativ av dem som erbjuds. Det totala antalet svar blir alltså fler än antalet svarande personer. 
Kreativitet 7st. (44%)   
Samarbetsförmåga 11st. (69%)  
Kontrollerande 5st. (31%) 
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Förmåga att engagera andra 6st. (38%) 
Noggrannhet 4st. (25%) 
Specialistkunskaper 2st. (13%) 
Förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt 6st. (38%)   
 
Fråga 5: Vilka egenskaper anses vara viktigast för en chef? Även i denna fråga går det att ange 
fritt antal svar bland alternativen.  
Kreativitet 11st. (69%) 
Samarbetsförmåga 16st. (100%) 
Kontrollerande 1st. (6%) 
Förmåga att engagera andra 12st. (75%) 
Noggrannhet 6st. (38%) 
Specialistkunskaper 4st. (25%) 
Förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt 7st. (44%)  
 
Fråga 6: Egenskaper som saknas. I linje med fråga fyra och fem går det också här att ange fritt 
antal svar bland alternativen.  
Kreativitet 1st. (6%) 
Samarbetsförmåga 1st. (6%) 
Kontrollerande 0.  
Förmåga att engagera andra 1st. (6%)  
Noggrannhet 0.  
Specialistkunskaper inom ditt område 7st. (44%) 
Förmåga att uttrycka sig muntligt/skriftligt 0.  
Övrigt 4st. (25%)    
 
Fråga 7: Har sättet chefer arbetar på förändrats mycket?  
Ja 5st. (31%) 
Nej 8st. (50%) 
Vet ej 3st. (19%) 
 
Detta fylldes i vid ja: Bättre kontakt och förståelse har skapats. Personer som varit mindre 
lyckade i sin roll har försvunnit. De som varit bra men kanske inte tillräckligt tuffa har 
försvunnit. 
 
Fråga 8: Kan chefen göra ett bra arbete utan branscherfarenhet?  
Ja 7st. (47%) 
Nej 6st. (40%) 
Vet ej 2st. (13%) 
Bortfall 1st.  
 
En person motiverade sitt ja med följande: Mycket av chefssysslorna rör annat än jobbsysslor. 
Det krävs förstås en bra kontakt mellan chefen och kundföretaget också. 
 
Fråga 9: Skiljer sig chefernas egenskaper från de anställdas?  
1-5, från lite till mycket. Sammanlagt medelvärde: 41,5/14= 2,96. Två bortfall.  
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Fråga 10: Ändras chefskapet beroende på hur det går för företaget?  
Ja 8st.  
Nej 2st.  
Vet ej 5st.  
Bortfall 2st. 
 
Fråga 11: Kan de anställda påverka det ledarskap som utövas?  
1-5, från lite till mycket. Medelvärde: 30,5/13= 2,35. Tre bortfall. 
 
Fråga 12: Skiljer sig de egenskaper åt som chefer på låg respektive hög nivå uppvisar?  
Ja 6st. (43%) 
Nej 1st. (7%) 
Vet ej 7st. (50%) 
Bortfall 2st.  
 
Detta fylldes i vid ja: De har ännu mindre detaljerade kunskaper om de anställda �längre ner i 
hierarkin�. Höga chefer anser sig inte behöva kunna branschen, det är ledaregenskaperna som 
efterfrågas. Kanske är de något mer mogna som människor och i sina kunskaper. 
 
 


