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S a m m a n f a t t n i n g   

Vi har i vår studie försökt få en förståelse för vad det innebär att bli ledd. Det vi 
fokuserat på är de upplevelser, känslor och betydelser de ledda får när de leds av sin 
ledare. Genom att vi valt två organisationer som använder sig av relativt olika 
ledarskapsfilosofier har vi fått en större förståelse för vad det innebär att bli ledd.  
 
Mycket av ledarskapsteorierna som finns handlar om att vara ledare och väldigt lite 
om hur det är att bli ledd. Den forskning som finns utgår från hur man genom 
ledarskap påverkar andra, alltså att ledarskapet som utövas skådas från ledarens 
perspektiv. Det synsätt som vi antagit har varit tvärtom d.v.s. att se ledarskapet från 
den leddes perspektiv. 
 
I avsaknaden av vetenskaplig teori för att förstå innebörden i att bli ledd har vi använt 
oss av teorier från det motsatta perspektivet ledarens perspektiv. Vidare tar vi upp 
teorier som berör den företags/organisationskultur som individer kan uppvisa i en 
organisation samt de faktorer som påverkar relationen och motivationen hos dessa 
individer. 
 
Ämnet har upplevts som extremt komplext och omfattande vilket har lett till att vi inte 
fått en fullständig förståelse för alla de innebörder och uppfattningar som de ledde 
erhåller i sin arbetssituation. Vi har dock kommit fram till utifrån de studerade 
situationer, vad det innebär att bli ledd inom de båda organisationerna. 
 
Att bli ledda av ett mindre strikt ledarskap som utövas inom en organisation innebär 
otrygghet för den ledde då de ledde inte vet på vilket sätt de ska bli bemötta av sin 
ledare. De har därför fått ett fokus på de sociala relationer de önskar ska finnas och att 
de därigenom får sin trygghet.  
 
Att bli ledd inom organisationer som inte aktivt arbetar med att ge positiv 
återkoppling kan innebära en ovilja hos de ledda att ta beslut. 
 
Vi ser att företags/organisationskultur spelar stor roll för vad det innebär att bli ledd 
inom de båda organisationerna. Detta är något som organisationerna arbetar hårt med 
men vi ser att det inte har lyckats fullt ut. Den brist på att organisationens värderingar 
och attityder delas av alla upplevs som väldigt frustrerande. Detta innebär för de som 
leds att deras motivation minskar 
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1  I n l e d n i n g  

1.1 Bakgrund 
På senare år har vi sett att nya branscher uppkommit, vilket vi tror till stor del  beror 
på den teknik som företagen använder sig av samt nya behov och beteenden hos 
konsumenterna. Vi ser även tendenser att företag utlokaliserar de mindre kvalificerade 
momenten i sina processer och i stället fokuserar på mer kunskapsberoende processer. 
Denna utveckling leder till att företagen genom nya affärsprocesser försöker skapa 
värde för sina kunder bl.a. genom förädling av kunskap, s.k. kunskapsföretag. I ett 
sådant företag, är det de anställda som utgör företagets viktigaste tillgång. 
 
Eftersom personalen besitter den kompetens och kunskap som företagen tjänar pengar 
på innebär det stora kostnader och längre inlärningsperiod att ersätta anställda som 
väljer att byta arbetsgivare. För att undvika sådana oekonomiska och tidskrävande 
situationer har företag börjat fokusera allt mer på de anställdas trivsel och sociala 
situation på arbetet. Ett sätt som vi upplever att företagen använder för att försöka 
förändra och förbättra situationen för de anställde är genom det sätt som företaget 
väljer att styra sin personal.  
 
Ledarskapet påverkar de som leds, detta visas i Ingrid Tollgerdt-Anderssons1 studie 
av arbetsplatser med låg respektive hög sjukfrånvaro. Resultatet av studien visar att 
ledare som ställer tydliga krav, som är målinriktade, systematiska, har ordning o reda, 
dokumenterar, följer upp och utvärderar har personal med den lägsta sjukfrånvaron. 
Däremot de ledare som är ”goda” och värnar för att alla ska må bra och känna sig 
delaktiga på arbetet har hög sjukfrånvaro bland sina anställda.  
 
Att ledarskapets innebörd för de ledda kan se positivt ut även i en annorlunda 
ledarskapssituation beskrivs i en artikel av Louise Hertzberg där ”kapade hierarkier 
gav bättre arbetsmiljö”2. På den studerade arbetsplatsen värderas alla lika, både i sina 
yrkesroller och i sina sociala roller. De har en arbetsgemenskap där det ingår att bry 
sig om varandra. Denna typ av ledarskap där hierarkin suddats bort gav denna 
arbetsplats positiva effekter rörande arbetsmiljön.  
 
Ett exempel på en organisation som strävar efter att ha ett tydligt ledarskap och har en 
hierarkisk struktur är Försvarsmakten i Sverige. En mer decentraliserad organisation 
där ett mindre strikt ledarskap kan anses utövas är Manpower. Vad vi kan se utifrån 
dessa två typer av organisationer är två skilda sätt att utöva ledarskap på, men att 
innebörden av ledarskapet ändå skulle kunna påminna om varandra enligt de artiklar 
som nämnts. 

1.2 Problemdiskussion 
Det är chefen som har det yttersta ansvaret för att alla i en organisation skall ha god 
arbetsmiljö gällande såväl psykisk som fysisk.3 I de två organisationer, Manpower och 
Försvarsmakten, styr chefen sina underställda på skilda sätt, viket vi tror kan medföra 
olika innebörder för dem som leds. De innebörder som uppstår för de ledda påverkas 

                                                 
1.http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=6319  
2 http://www.suntliv.nu/AFATemplates/Page.aspx?id=3493  
3 Pincus D, DeBonis N, Top dog – en annorlunda bok om ledarskap, s. 44 
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troligtvis av deras relation till högre ställda ledare inom organisationen vilket i sin tur 
kan påverkas av hur strikt ledarena väljer att leda sin organisation.  
 
I Försvarsmakten finns det till exempel en strävan efter att ledarrollen skall vara så 
tydlig och rak som möjlig. ”Tvekan dödar” och ”Ta och behålla initiativet” är två 
ledord för hur ledare inom Försvarsmakten bör agera, men är även grundpelare för hur 
hela dess organisation är uppbyggt. I krigssituationer har det visat sig att passiva och 
försiktiga kombattanter kommer på efterkälken och endast får parera den aktiva 
motståndarens strategier, vilket oftast leder till förlust av slaget.4 Detta synsätt skulle 
även kunna medföra att i många situationer under fredstid blir det viktiga för ledaren 
att få sina underställda att utföra någonting och inte att rätt saker utförs och inte heller 
på rätt sätt. Självklart kan det innebära att vissa saker måste göras om då det i 
efterhand visat sig att rätt problem inte åtgärdades på bästa sätt, vilket kan leda till 
frustration hos den ledde och minskat förtroende för ledaren. Samtidigt tror vi att 
frustration och minskat förtroende för ledaren skulle kunna uppstå om denne tvekar på 
grund av rädsla att ta fel beslut. Vi tror att detta kan inträffa då de underställda kan 
uppfatta denna tvekan som inkompetens, och att ledarna därför inte anses lämpliga 
som chefer inom Försvarsmakten.  
 
Hos Manpower å andra sidan har man försökt skapa en organisations- och 
ledningsstruktur som främjar kreativitet och samarbete. Ensam anses inte vara stark 
och Manpower anser att det inte är många personer som gör storverk helt på egen 
hand. Genom interaktion och frottering medarbetarna sinsemellan och mellan ledarna 
och medarbetarna hoppas Manpower att de skall utnyttja personalens fulla kapacitet 
och vara överlägsna sina konkurrenter. Genom att inte styra sina underställda speciellt 
hårt utan snarare ge dem fria tyglar möjliggör de för de ledda att tänka utanför de 
givna ramarna och komma på helt nya sätt att lösa sina arbetsuppgifter. Att få fria 
tyglar kan för den underställde bl.a. innebära ett ökat ansvar, vilket skulle kunna vara 
positivt vid framställandet av nya arbetsmetoder och samtidigt påverka den personliga 
utvecklingen. Att ledaren ger fria tyglar skulle även kunna upplevas negativt. Med ett 
sådant styrsätt skulle det kunna tyckas att ledare inte tar sitt ansvar, utan låter sina 
underställda leda sig själva. Att inte veta vad man skall göra nästa dag eller att man 
får en input från en chef och en annan från en annan chef gällande samma problem, 
skulle vidare kunna medföra minskat förtroende för ledaren och frustration hos den 
som leds.  
 
Förtroende är en viktig del i relationen mellan ledare och efterföljare. Forskare säger 
att förtroende är fördelaktigt då det underlättar för vissa effekter att uppstå, såsom 
samarbete och högre prestationsnivåer.5 Samarbete är beroende av relationer mellan 
ledare och de som leds. En god arbetsmässig relation är vital för att som ledare 
verkligen kunna leda sina underställda, men fungerar de underställda likadant i de två 
organisationerna, som vi presenterat, och hur kan det i så fall påverka relationen 
mellan ledare och ledde?  Det skulle kunna tänkas att de individer som söker sig till 
en viss organisation är ute efter att arbeta i en organisation som ser ut på ett visst sätt. 
Den underställde kanske vet om att i Manpower så får den ledde möjlighet att verka 
under stort eget ansvar och vidare vet denna om att ledarskapet inte är så tydligt vilket 
ses som en stor fördel för den egna personliga utvecklingen.  
 

                                                 
4 Smedberg M, Rimstrand T, Om stridens grunder, s. 67 
5 Dirks K, Ferrin D, The Role of Trusts in Organizational Settings, Organization Science, s. 452 
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Mycket av ledarskapsteori handlar om att vara ledare och väldigt lite om hur det är att 
bli ledd. Detta bekräftas av att i den forskning som vi tagit del av kring ämnet 
ledarskap utgår de flesta från hur man genom ledarskap påverkar andra, alltså att 
ledarskapet som utövas skådas från ledarens perspektiv. Det vi vill göra är att vända 
detta synsätt 180 grader och se detta från den leddes perspektiv, att försöka förstå 
upplevelserna kring hur det är att bli ledd.  
 
Problemet som vi upplever med detta synsätt är att den leddes åsikter och upplevelser 
inte har fått tillräckligt med uppmärksamhet inom ledarskapsforskningen. 

1.3 Problemformulering 
Vad innebär det att bli ledd?  

1.4 Syfte 
Vårt syfte är att försöka få en förståelse för vad det innebär att bli ledd och det vi vill 
fokusera på är de upplevelser, känslor och betydelser de ledda får när de leds av sin 
ledare. Detta ska vi göra genom att studera två organisationer, Manpower och 
Försvarsmakten, som använder sig av olika ledarskapsfilosofier.  
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2  M e t o d  

I detta kapitel ämnar vi redogöra för de vetenskapliga teoretiska ansatser och 
metoder vi har valt att använda som utgångspunkter vid författandet av denna studie. 
Vi kommer även att redogöra för och diskutera anledningarna till våra val.  

2.1 Vetenskapsteori  

2.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutiken arbetar med begreppet att få förståelse för ett visst fenomen. Vad 
hermeneutiken menar med förståelse är att kunna hitta en betydelse eller mening vid 
en viss observation.6 Inom positivismen leder en orsak till ett samband, men inom 
hermeneutiken leder orsaken till helt olika betydelser för det specifika fenomenet då 
det inträffar för olika personer. Detta innebär alltså att även om olika personer drabbas 
av samma fenomen förstår de fenomenet på helt olika sätt, vilket vi tror kan bli fallet i 
vår undersökning. 
 
Hur det är att bli ledd är nästintill omöjligt att kvantifiera utan det baseras istället på 
en blandning mellan förnuft och känsla hos den som blir ledd. Inom hermeneutiken 
anses det råda en enhet mellan känsla och förnuft viket innebär att även människors 
känsla ges en kunskapsmässig förmåga.7 
 
Hermeneutiken anser att det är viktigt att inte försöka skala bort så många tillfälliga 
fenomen som möjligt utan de anser att dessa tillfälliga fenomen är väldigt viktiga att 
sätta sig in i. ”Delen uttrycker helheten” är ett förhållningssätt som står hermeneutiken 
nära. Varje enskild detalj uttrycker en del av helheten och ju fler detaljer helheten 
består av desto större nytta har denna kunskap. Varje detalj måste för hermeneutiken 
bearbetas ner på en konkret individnivå, dvs. den relateras till en helhet som just den 
enskilda individen består i och det går inte att generalisera detaljerna till andra 
individer.8 Detta synsätt kommer att speglas i vårt val av de intervjupersoner som vi 
redogör för i senare stycke, där vi strävar efter att hitta olikheter.  
 
De situationer som vi skall finna mer kunskap om tror vi uppstår i ljuset av det 
samhälle och tidsepok som nu råder. Även om liknande situationer har funnits tidigare 
och kommer att uppstå även i framtiden tror vi att de kommer att framstå olika 
beroende av de yttre omständigheter de uppstod i. Vidare tror vi att de traditioner och 
värderingar som nu råder i Sverige bidrar till att det inte kommer gå att applicera våra 
upptäcker till andra samhällen då dessa troligtvis har helt andra rådande värderingar 
och traditioner. Hermeneutikens historiska förespråkare menade att det inte finns 
några allmänna regler som kan appliceras på alla tidsperioder och samhällen, utan 
varje period och samhälle har sina signifikanta kännetecken och särdrag och bör 
därför tolkas endast utifrån sig själva och inte genom några allmänna regler då det inte 
finns några neutrala fakta.9 Hermeneutiker hävdar att det råder en enhet mellan fakta 
och värderingar och att man inte kan eller bör skilja dessa omdömen åt.10  

                                                 
6 Andersson S, Positivism kontra hermeneutik, s. 31 
7 Ibid, s. 70 
8 Ibid, s. 43 
9 Ibid, s. 17 
10 Ibid, s. 62 
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Då vårt syfte är att försöka få en förståelse för de upplevelser, känslor och betydelser 
hos de ledda som uppstår, anser vi att den hermeneutiska teoriansatsen stämmer bäst 
överens med detta.  

2.1.2 Induktiv ansats 
Man kan i forskningsprocessen tillägna sig det vetandet som framkommer genom 
empiri och teori på huvudsakligen två olika sätt: det deduktiva och det induktiva. Den 
deduktiva ansatsens utgångspunkt är att det finns en fast förståelseram, vilken man 
ställer upp hypoteser ifrån och utifrån dessa så tolkar man de observationer som är 
gjorda genom att falsifiera eller verifiera hypoteserna. En deduktion är alltså en 
slutledning där slutsatsen följer med nödvändighet ur gjorda förutsättningar.11 
 
Den induktiva ansatsen är grundad i tanken att allt vetande börjar som en serie 
enskilda observationer och sedan drar man slutsatser, eller generaliseringar, från dessa 
observationer. De slutsatser man drar följer endast med viss sannolikhet ur de fakta 
som man utgår från.12 
 
När vi vill söka nå förståelse för hur det är att bli ledd önskar vi göra detta genom en 
rad olika empiriska observationer. Utifrån dessa observationer skall vi sedan försöka 
göra tolkningar och bortse från det oväsentliga och därigenom få en förståelse för hur 
det är att bli ledd, vilket tyder på att vår vetenskapliga forskningsansats kommer ifrån 
den induktiva metoden.  

2.2 Metodansats 
Forskningsmetoder kan antingen vara kvalitativa eller kvantitativa. Det som skiljer 
dessa åt speglas av vilken typ av data som ska samlas in. Data är antingen mätbar eller 
icke mätbar, eller med andra ord, hårddata eller mjukdata. Den kvantitativa metoden 
används för mätbar data, d v s data som kan mätas i tal och siffror eller i andra 
mängdformer. Den kvalitativa metoden är således sättet att uttrycka det ej mätbara på. 
Denna metod berättar om de kvalitativa egenskaperna hos undersökningsenheterna.13  
 
Då vi ämnar studera individers upplevelser, känslor och betydelser och vi menar att 
sådan information är av den icke mätbara karaktären, så har vi valt att tillämpa den 
kvalitativa metoden i denna studie. Den upplevda situationen hos de utvalda 
intervjupersonerna i studien är en subjektiv skildring av verkligheten, som även 
innehåller dess åsikter och tankar i koppling med situationen. Icke desto mindre 
betydelsefull är detta i sammanhanget då det är det subjektiva som utgör kärnan i vår 
studie.  
 
De många och komplexa variabler som påverkar sättet att leda på anser vi begränsa 
möjligheten att göra en kvantitativ undersökning, då det antagligen inte skulle fånga 
in de olika variablernas komplexitet. Av denna anledning blir det oerhört svårt, om 
ens möjligt, att kvantifiera data för att kunna få en djup förståelse för problemet.  

                                                 
11 Andersen H, Vetenskapsteori och metodlära, s. 33 
12 Ibid, s. 34 
13 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, s. 24 
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2.3 Datagenerering 
En viktig del i en vetenskaplig studie är att tillgodogöra sig information för att sedan 
använda den informationen för att förstå, analysera och tolka det utifrån ett syfte och 
problem. Det vi vill beskriva i detta avsnitt är hur vi valt att framställa det empiriska 
underlaget.  

2.3.1 Intervjumetod 
Det finns en mängd olika metoder att samla in data på, en del lämpar sig bättre för 
kvalitativa studier och andra bättre för kvantitativa studier. För att kunna fånga upp 
den subjektiva informationen hos undersökningsobjektet i denna studie på ett 
tillförlitligt sätt så anser vi det lämpligast att genomföra personliga intervjuer.  
 
Det finns olika slags intervjuformer och även olika sätt att kategorisera dessa på 
beroende på vilken litteratur man väljer att använda sig av. Halvorsen kallar intervjuer 
för ostrukturerade intervjuer. Däribland nämner han samtalet eller informantintervjun, 
djupintervjun (intensivintervjun) och gruppdiskussion.14 Gustavsson menar att 
intervjuer är personligt kunskapande och delar upp ämnet i intervjuer, samtal och 
dialoger.15 
 
Låt oss använda den senare kategoriseringen från föregående avsnitt för att i detta 
avsnitt identifiera den bästa metod för datagenerering i denna studie. I en intervju är 
huvudmålet att samla information av objektivt slag, att återge och att därmed försöka 
förklara, den objektiva verkligheten. I ett samtal däremot, är målet att samla data av 
ett subjektivt slag – att få en sann bild av, och därmed försöka förklara subjektiva 
verkligheter. Samtalets idé är att komma åt personliga åsikter och känslor. 
Huvudmålet med en dialog är att försöka förstå andra människors språk- och 
kulturvärld.16 
 
I enlighet med denna beskrivning av olika typer av personligt kunskapande har vi valt 
att använda oss av samtal som metod för insamling. För att göra det lätt för både 
skribenter och läsare har vi valt att använda orden samtal och intervjuer med lika 
mening. Med andra ord skiljer vi inte i den text som följer mellan intervju och samtal 
som metod för datagenerering.  

2.3.2 Val av fall 
Vi har valt att använda oss av två organisationer i vår studie, Manpower Sverige AB 
och Försvarsmakten. Efter en första anblick på två organisationerna ser vi att de 
verkar inom helt olika affärsområden, har olika kunder och har, kanske beroende på 
de nämnda olikheter, även olikheter i ledarskapets utövande. En annan viktig 
anledning till val av fall är tillgängligheten till information och intervjupersoner som 
vi har med anledning till tidigare eller nuvarande anställning hos organisationerna. 
 
Manpower Sverige AB och Försvarsmakten är stora organisationer med många 
anställda spridda på flera geografiska platser i Sverige, vilket inte gör det möjligt för 
oss att undersöka samtliga avdelningar i respektive organisation. Vi har därför valt ut 

                                                 
14 Halvorsen K, Samhällsvetenskaplig metod, s. 54 
15 Gustavsson B, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, s. 237 
16 Ibid, s. 238ff 
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två avdelningar, en från varje organisation, för att kunna göra en djupare, jämförande 
analys på dessa.  

2.3.2.1 Val av intervjupersoner 
Vi kommer i vår undersökning försöka hitta de personer inom de olika 
organisationerna som har så stora olikheter som möjligt i syfte att försöka nå en djup 
förståelse för den specifika situationen. 
 
Avgörande för valet av intervjupersoner har varit befattning och arbetsuppgifter. Vi 
har valt att intervjua personer med skilda befattningar och arbetsuppgifter för att dessa 
ska kunna representera olika aspekter av vårt problem. För att få en referenspunkt 
mellan svaren har vi valt att intervjua chefen inom den specifika organisationen för att 
på så sätt underlätta för vår analys. 

2.3.2.2 Manpower 

Personal 
De intervjuade på Manpower består både av fast anställda och inhyrda konsulter. De 
tre individer som vi valt att intervjua, två kvinnor och en man, har olika lång bakgrund 
på Manpower, som sträcker sig från sex månader till sju år. Deras erfarenheter skiljer 
sig också åt där en person själv har bakgrund som chef, en annan kommer direkt från 
universitetet och den tredje har haft andra arbeten än ekonomiarbeten.  

Ledaren 
Ledaren som vi valt att intervjua har flera års erfarenhet som chef och även inom 
ekonomi, men är relativt ny på Manpower. Ledaren är en kvinna i ungefär 35-års 
ålder.  

2.3.2.3 Försvarsmakten 

Personal 
De underställda som intervjuats har alla olika bakgrunder och tidigare erfarenheter. 
Tiden som de underställda har arbetat och tjänstgjort varierar mellan två till tio år. 
Den med längst tjänstgöringstid har idag en stabstjänstgöring och tillhandahåller 
underrättelser och rådgivning som grund för högre chefs beslut. De två andra jobbar 
som instruktörer och arbetar tillsammans inom samma avdelning.  

Ledaren 
Ledaren är 50 år och har jobbat inom Försvarsmakten sedan 1977. Han började sin 
karriär inom Luftvärnet och har mestadels jobbat inom denna försvarsgren. Det kan 
som passus påpekas att den som tidigare var chef i denna organisation blev under 
uppmärksammade former avskedad efter att han uppträtt berusad och misstänks ha 
kränkt vissa av sina underställda. Den nuvarande chefen hade absolut ingen, och har 
aldrig påståtts ha någon som helst delaktighet i de påstådda anklagelserna. Att denna 
situation inträffat kan vara värd att nämna då det kan ha påverkat de svar som har 
getts. 

2.3.3 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att genomföra intervjuer (samtal) med åtta personer, två chefer (ledare) 
och sex underställda (ledde). Vi bestämde inte antalet intervjuer innan vi började, men 
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efter att ha genomfört åtta intervjuer ansåg vi det räcka till för att fylla studiens syfte 
och besvara problemfrågan. Intervjuerna har vi valt att genomföra semistrukturerat, 
alltså med en intervjuguide, bestående av förberedda frågor, som hjälpmedel vid 
själva intervjun. Största anledning till detta har varit att kunna ställa så lika frågor till 
alla intervjuade som möjligt. Intervjuerna har genomförts på lite olika platser, de 
flesta på deras hemmamiljöer, arbete eller hem, för att få dem att känna sig trygga 
under intervjuerna. Efter genomförda intervjuer, som ägde rum inom loppet av två 
dagar, så har vi sammanställt hur de intervjuade har svarat kring intervjuguidens 
frågor. (se bilaga) 
 
Med intervjumaterialet framför oss, kategoriserat utefter teorierna för att lättare kunna 
jämföra med, har vi sedan bearbetat materialet genom att analysera och tolka det 
utifrån vår förståelse och uppfattning. Det har sedan legat som grund till våra 
slutsatser.  

2.5 Val idi tet ,  rel iabi l i tet  

2.5.1 Validitet 
Validitet innebär att filtrera bort irrelevant data för att mäta det som verkligen avses 
att mätas.17 I denna studie har vi gjort personliga intervjuer och för att säkra 
validiteten har vi använt oss av en strukturerad intervjuguide, som har hjälpt att hålla 
sig inom de avsedda frågeområden. Vissa omtalade begrepp har för de intervjuade 
varit obekanta innan intervjutillfället. Dessa begrepp har vi förklarat för dem i syfte 
att de intervjuade ska få förståelse för vad de innebär och på så sätt ha liknande 
utgångspunkt.  

2.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om att ha ett pålitligt mätinstrument, att upprepade mätningar ska 
ge samma resultat.18 I vårt fall är mätinstrumentet intervjun och det som talar för att 
de genomförda intervjuerna är pålitliga är att vi redan kände alla intervjuade, mer eller 
mindre. Ett grundläggande förtroende fanns redan mellan oss som intervjuare och de 
intervjuade, vilket vi tror påverkat ärligheten och djupet i svaren positivt.  

                                                 
17 Wallén G, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, s. 67 
18 Ibid, s. 67 
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3  Te o r i e r  

I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier och modeller som vi anser är 
relevanta till forskningsämnet. För att kunna fånga upp de olikheter det innebär att 
bli ledd bl.a. beroende på ledarstilar, kommer vi använda oss av teorier från det 
motsatta perspektivet – ledarens perspektiv. Vidare tar vi upp teorier som berör den 
företags/organisationskultur som individer kan uppvisa i en organisation samt de 
faktorer som påverkar relationen och motivationen hos dessa individer.  
 
De nedan angivna huvudområden anser vi vara viktiga komponenter för att vi skall 
kunna få en bättre förståelse för de upplevelser och erfarenheter de ledda har. Nedan 
figur (fig. 1) innehåller de faktorer som vi tror påverkar innebörden att ledas och det 
är dessa faktorer som vi använt som utgångspunkt i denna studie. 
 

 

 
(fig. 1) 

3.1 Ledarskap 
Ledarskap är en relation mellan ledare och ledda, där respekt, tillit och förtroende för 
ledaren är avgörande för ett väl fungerande ledarskap. Det går också att skilja på 
effektivt ledarskap och det goda ledarskapet. Det goda ledarskapet är både effektivt 
och även inriktat på goda syften. Effektivt ledarskap, såsom exempelvis Hitlers var, 
hade inte goda syften.19 
 
I ledarskapsteoretisk forskning skiljs ofta begreppen ledare och chef åt samt 
innebörden av dem. En chef är någon som har underordnade i en formell position och 
som tillhandahåller dessa med redskap i syfte att uppfylla kravet på att utöva 
                                                 
19 Bruzelius L, Integrerad organisationslära, s. 286 
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ledarskap.20 Ledare är den som har följare och förmår dessa, att genom egen fri vilja, 
att styras enligt ledarens intentioner.21 En ledare tillsätts därigenom underifrån, av 
dennes följeslagare. Det är någon som följaren respekterar och vill följa. Ledaren får 
med sig, engagerar, motiverar och får folket att känna glädje och stimulans. Är man 
ledare innebär detta att man är godkänd av gruppen. En chef tillsätts ovanifrån, av 
dennes överordnade. Chefen får en titel och en befattning som ger en mandat att ta 
beslut samt styra och ställa över medarbetarnas arbetssituation samt lön. Det kan göra 
att de anställda många gånger lyder chefen på grund av rädsla. Om denna åtskillnad 
görs kan det sägas att skillnaden mellan dessa begrepp är att en chef måste man följa 
och ledaren vill man följa. 22  
 
Dessa två begrepp behöver inte vara särskilda utan en chef kan också vara en ledare. 
Detta inträffar när ledarskapet som en chef utövar är framgångsrikt, i dennes relation 
till den som leds, så att den ledde får en vilja att följa chefen. Detta innebär att denna 
person inte bara är någon de underställda måste följa utan också någon som de vill 
följa.23 

3.2 Ledarskapets dygder  
Beroende på hur en person beter sig uppstår vissa upplevelser hos personen som möts 
av beteendet. Ledarskapet utövas av ledaren i syfte att vissa aktiviteter skall sättas 
igång av den ledde. De karaktärsdrag, färdigheter och förmågor en ledare har påverkar 
sättet på vilket denne ledar sina underställda. En dygd kan aldrig någonsin identifieras 
med en funktionalistisk karakteristik. En dygd är aldrig enbart ett personlighetsdrag, 
en förmåga eller en färdighet utan den införlivar alla dessa element.24 Detta leder till 
att dygden växer ihop med personligheten och styrs naturligtvis av det som kan i brist 
på annat kallas en människas karaktär. I vår uppsats försöker vi få en förståelse för 
hur den som leds påverkas av ledarens sätt att utöva sitt ledarskap. Det är därför mer 
korrekt för vår uppsats att tala om ledarskapets dygder som innefattar fler och mer 
grundläggande aspekter än det vanliga ledarens egenskaper eller färdigheter. Det är 
sedan hur dessa dygder används och utnyttjas i olika situationer som påverkar den 
ledde. 

3.2.1 Euboli – Se och göra rätt saker 
Det grekiska begreppet på denna dygd lever kvar då det inte finns en bra svensk 
överensstämmande översättning. Platon definierar begreppet som ”att vara väl 
bevandrad både i sina egna angelägenheter, nämligen vad gäller det sätt på vilket man 
bäst kan förvalta sin egen hushållning, och i statens, nämligen i konsten att på bästa 
sätt verka i staten genom handling och tal.”25 Denna dygd är alltså den förmåga till 
bedömning som är identisk med förmågan att föra sig i den mänskliga gemenskapen. 
Det är en förmåga att se någonting mot en ny bakgrund och även förmågan att se 
någonting i det gamla. Aristoteles menar att euboli är den andliga färdighet som ur en 
mångfald av möjliga handlingar väljer ut den rätta. Euboli kan benämnas som 
möjlighetssinnet. Med den rätta handlingen menas den handling som uttrycker 

                                                 
20 Hagström B, Chef i offentlig verksamhet: Forskning i offentligt ledarskap, s. 52 
21 Ibid, s.53 
22 http://www.rudolf.nu/content/view/42/236/lang,sv_SW/ 
23 Ibid 
24 Kirkeby O F, Ledarskapsfilosofi, s. 121 
25 Ibid, s. 131 
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solidaritet med gemenskapen och inte de handlingar som gynnar de personliga 
intressena.  

3.2.2 Eufori – Helhjärtat engagemang 
Är en dygd som motsvarar ett uppriktigt ”commitment”, ett helhjärtat engagemang 
som av Kirkeby benämns för verklighetssinnet.26 På samma sätt som med 
möjlighetssinnet uttrycker verklighetssinnet förmågan att se de andra, det möjliga, det 
egentliga i det faktiska. Denna dygd uttrycker ledarens vilja att alltid befinna sig i 
gränslandet för den ekonomiska horisonten. Han föreställer sig situationer i vilka 
priset inte längre är det centrala för produkten, utan där kvalitet och inte minst syfte 
blir de viktigaste parametrarna. Ledaren måste som euforiker vara föregångare. Han 
måste våga ta ställning till produkternas syfte, och röra sig bort från marknadernas 
autonoma funktion. 

3.2.3 Hypomone - Tålamod 
Handlar om ledarens förmåga att visa tålamod. Det handlar om aktivt tålamod, en 
form av uthållig tapperhet. Hypomone betecknar den kontemplativa attityden, den 
själsliga förmågan, självbehärskningen som låter tingen tala.27 Det är förmågan att 
kunna vänta både på den rätta insikten och de rätta handlingsalternativen. Ledaren 
måste vara bevandrad i hypomone, han måste kunna inta den kontemplativa attityden. 
Han måste kunna relativisera sin egen verksamhet och vara mottaglig nog att lyssna 
på det som knappt hörbart tränger sig på. Han måste kunna gå ut i tomma intet och se 
sig själv och sin roll därifrån. 

3.2.5  Maieutik – Underlätta ställningstagande 
Betyder barnmorskekonst på grekiska.28 När det förknippas med Sokrates används 
begreppet som uttryck för den konst som består i att sporra någon att reda på var han 
egentligen står, vad han anser vara sant respektive falskt och vad han menar är gott 
och ont. Det handlar vidare om 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. Det innebär 
också att individen själv har rätt att göra verkligheten synlig, dvs. att formulera den på 
sitt eget språk och själv ifrågasätta eller förkasta verkligheten. 

3.2.6 Epibole - Intuition 
Intuition talas om i formen av känslomässig insikt som ett blixtnedslag, till skillnad 
från det gradvis framväxande insikten och den diskursiva framväxten. Intuition har 
uppfattats som motsatsen till det diskursiva förnuftet, vilket präglas av förnuftets 
tydliga och ofta sorgfälliga och välgrundade spår.29 Intuition behöver dock inte 
innebära att dessa insikter är irrationella utan de är tvärtom ofta förnuftiga. 

3.3 Ledarsti lar  
De dygder som ledaren personifierar utövar denne olika beroende på vilket sätt 
ledarskapet utövas. Vi tror att beroende på hur dessa ledarskapsstilar utövas så får de 
underställda olika upplevelser och innebörder. Vi anser det vara nödvändigt att beröra 

                                                 
26 Kirkeby O F, Ledarskapsfilosofi, s. 133 
27 Ibid, s. 135 
28 Ibid, s. 138 
29 Ibid, s. 139 
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både de dygder och de ledarskapsstilar som används inom organisationerna då vi tror 
att de kan få olika innebörder hos de ledda.  Nedan följer en genomgång och 
redogörelse för de ledarstilar vi anser passa ämnesvalet. 

3.3.1 Traditionellt ledarskap 
Auktoritärt ledarskap inbegriper ledare som utifrån sig själv fattar beslut för att sedan 
ge ett precist uppdrag till andra genom en ”uppifrån och ner” 
kommunikationsmodell.30  
 
En demokratisk ledare involverar sina medarbetare i beslutsprocessen och de fattar 
besluten gemensamt. Den modell för kommunikation som används av den 
demokratiske ledaren går i båda riktningarna, uppifrån och ner samt nerifrån och 
upp.31  
 
Till sist ”låt gå” ledaren, denna ledare frånträder sig ledarskapet och låter gruppen 
sköta sig själv. Låt gå ledaren bryr sig inte om medarbetarna i organisationen och ej 
heller om resultat.32  

3.3.2 Situationsanpassat ledarskap 
Denna ledarstil33 presenterades av Hersey och Blanchard 1988, som en effekt av att 
forskning om ledarskap inte kunnat enas om vilken ledarstil som är mest effektiv i alla 
situationer. Det som ligger till grund för val av stil är ledarens bedömning av 
medarbetarnas förmåga, eller medarbetarnas mognad, att ta ansvar för 
arbetsuppgifterna.  
 
Både uppgiftsorientering och individorientering beror på individens mognad. I takt 
med att en individ mognar minskar således graden av uppgiftsorientering. Det är dock 
inte lika enkelt med graden av individorientering i relation till mognaden hos 
individen, relationen är inte linjär. Om mognaden är låg eller hög så är 
individorienteringen låg. Vid ”normal” mognad är individorienteringen hög. 
 
Fas 1: 
Ny medarbetare i grupp/organisation behöver hög uppgiftsorientering. Ledaren 
instruerar och styr arbetet på nära håll. Individorienteringen är låg. Ledarens uppgift 
är alltså att instruera. 
 
Fas 2: 
Då medarbetaren vuxit in och mognat måste individorienteringen öka samtidigt som 
uppgiftsorienteringen minskar. I och med denna mognad kan medarbetaren ta större 
ansvar själv. Ledaren måste förklara beslut och klargöra hur arbetet hänger ihop med 
andra processer. Uppgiften hos ledaren är att införsälja arbete. 
 
Fas 3: 
Medarbetaren når en tredje mognadsfas och behöver fortsatt hög individorientering 
men minskad uppgiftsorientering. Ledaruppgiften blir samarbete i och med att ledare 

                                                 
30 Bruzelius L, Integrerad organisationslära, s. 288 
31 Ibid 
32 Bergengren M, Organisation och ledarskap, s. 132 
33 Bruzelius L, Integrerad organisationslära, s. 291ff 
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och medarbetare fattar gemensamma beslut och diskuterar lösningar på problem 
tillsammans.  
 
Fas 4: 
Medarbetaren är nu ”fullmogen” och behovet av uppgiftsorientering och 
individorienteringen minskar. Nu tar medarbetaren ansvar, fattar beslut och 
implementerar på egen hand. Ledarstilen övergår att bli delegerande.  

3.3.3 Individinriktat och uppgiftsriktat ledarskap 
Som nämnts tidigare om ledarskap är det viktigt att ledare känner de individer i 
gruppen och vet vilka arbetsuppgifter de utför. En individinriktad ledare fokuserar 
kraftigast på att skapa respekt, värme, vänskap och förtroendefulla relationer. 
Uppgiftsinriktade ledare fokuserar på arbetsuppgifterna och samspelet medarbetare 
emellan.34  

 
(fig. 2)35 

3.4 Företags/organisationskultur  
Företags eller organisationskultur handlar om de grundläggande värden och 
uppfattningar som organisationen skall representera och arbeta efter.36 Den kultur som 
byggs upp inom en organisation skapas i syfte att få denna så effektiv som möjligt 
eller att få omgivningen att uppfatta den på ett visst sätt. Vi anser att denna aspekt kan 
vara väldigt viktigt för hur de ledda kan uppfatta hur ledaren leder och därmed vad det 
innebär att bli ledd. Individer som befinner sig i exakt samma situation uppfattar olika 
signaler och uppfattar samma signaler olika och gör därefter olika tolkningar av 

                                                 
34 Bruzelius L, Integrerad organisationslära, s. 290 
35 Ibid, s. 291 
36 Ibid, s. 114 
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samma situation. 37 Vi tror att de tolkningar som görs av individen är beroende av den 
företags/organisationskultur som finns. De grundläggande områden inom företags- 
eller organisationskulturen som påverkar hur dessa situationer kan tolkas är dels 
rekrytering och dels attityder och värderingar som finns inom organisationen. 

3.4.1 Rekrytering 
Organisationer formulerar affärs- eller verksamhetsidé för att tydliggöra för sig själva 
och för sin omgivning vad deras verksamhet går ut på. Att få organisationen att göra 
rätt saker på rätt sätt är själva huvudpoängen med dessa idéer.38 De som sedan skall 
göra de rätta sakerna på det rätta sättet är organisationens medarbetare. Den idé om 
personalens betydande för organisationens utveckling och effektivitet kallas för 
personalidé och uttrycks genom den rekryteringsstrategi som organisationen 
genomför. 
 
Detta handlar om att försöka klargöra vilka arbetare man skall rekrytera till 
organisationen. Detta skall göras med utgångspunkt i affärs- verksamhetsidé och 
företagets vision. Det handlar om vilken typ av medarbetare som behövs med 
utgångspunkt i de mål, affärsstrategier och den affärsutveckling som eftersträvas i 
organisationen.39 

3.4.2  Attityder och värderingar 
Vad arbetarna i en organisation företar sig är grunden för organisationens effektivitet 
och utveckling. Med beteende menas allting som omfattar vad en individ tänker, gör 
och känner. 40 På vilket sätt en individ beter sig påverkas av faktorer både inom 
individen och utanför individen. Det beteendet en individ har i en organisation 
påverkas av deras attityder.41 Dessa brukar definieras som känslor, uppfattningar och 
beteendemönster gentemot olika personer, idéer eller organisationer. En attityd står 
aldrig helt för sig själv utan den är alltid riktad mot någon eller något. Attityder 
påverkas och förändras till viss del genom gjorda erfarenheter och påverkan gjorda av 
andra individer men är till största delen förhållandevis varaktig. Attityden till arbete 
har ändrats väsentligt sedan andra världskriget. Innan världskriget arbetade flertalet 
för att kunna överleva eller för att kunna förbättra sin levnadsstandard. Idag arbetar 
man i Sverige inte för att kunna överleva utan för att kunna höja sin redan höga 
levnadsstandard samt för att utveckla sig själv och sin livskvalitet. 

3.5 Motivation 
Motivation skapar energi som anstiftar, inspirerar, förmår, påverkar, manar på och 
bringar någon till handling.42 Individens innebörd av att bli ledd tror vi kan spela stor 
roll beroende på hur gärna denne vill bli ledd och utföra de ålagda arbetsuppgifterna. 
Motivation är även en psykologisk process som stimulerar beteende.43  

                                                 
37 Bruzelius L, Integrerad organisationslära, s. 245 
38 Ibid, s. 232 
39 Ibid, s. 233 
40 Ibid, s. 241 
41 Ibid, s. 245 
42 McNeese-Smith D K, The relationship between managerial motivation, leadership, nurse outcomes 
and patient satisfaction, s. 243 
43 Ibid 
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3.5.1 Herzbergs tvåfaktorteori 
Herzberg har identifierat ett antal aspekter som antingen har motivationssänkande 
effekt eller är motivationshöjande.  
 

• Hygienfaktorer 
• Motivatorer 

 
De förstnämnda kallade han hygienfaktorer, de är inte i sig själva motivationshöjande, 
men utan dem kommer missnöje. Hygienfaktorer inkluderar arbetsomgivningen, 
såsom: 
 

• Företaget 
• Policy och administration 
• Ledarstil som utövas på arbetet 
• Arbetsförhållande 
• Relationer till medarbetare 
• Lön 
• Status 
• Säkerhet 

 
Den andra delen kallade Herzberg för motivatorer, faktorer som förbättrar prestationer 
om närvarande men som inte sänker motivationen nämnvärt om de inte existerar.44 
Motivationsfaktorer handlar först och främst om själva arbetet:45 
 

• Fullföljande 
• Erkännande 
• Framgång 
• Intresse i arbete 
• Utveckling 

 
Enligt denna teori ökar inte motivationen i takt med att hygienfaktorerna förbättras. 
Det gäller snarare att hålla ansträngningarna gällande hygienfaktorerna på en lagom 
nivå, för att använda svenskarnas älsklingsmått och samtidigt maximera 
motivatorerna.  
 
Herzberg lade fram några förslag i sin forskning hur motivationen kan ökas i 
arbetslivet.  
 

• Uppmana de anställda att utnyttja sin fulla potential 
• Ersätta svåra, upprepande och tråkiga arbetsuppgifter med maskiner 
• Utvidga arbetet med fler uppgifter 
• Använda arbetsrotation 

 
3.6 Arbetsrelaterade sociala relat ioner . 
 Att ledarskap bygger på en relation mellan ledaren och den som leds framgick i vår 
definition av ledarskap. Vi tror därför att en viktig komponent för att vi skall få en 

                                                 
44 Eriksson L, Ledarskapsforskning, s. 24 
45 http://www.accel-team.com/human_relations/hrels_05_herzberg.html  
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förståelse för vad det innebär att bli ledd är att få en ökad kunskap om på vilka sätt en 
relation mellan ledaren och den som leds kan se ut. Det är de relationer som uppstår i 
organisationen som individerna arbetar i, som är av intresse för oss i denna studie. Det 
finns en mängd olika arbetsrelaterade sociala relationer, men i den litteratur som vi 
har studerat var det främst fyra stycken områden som vi anser vara tillämpliga på vår 
studie och därför ska vi hålla oss till dessa. 

3.6.1 Uppgiftsorienterade relationer och 
interpersonella relationer 
Individer går till sitt arbete av både för att kunna överleva och för att kunna få en 
social kontakt. De flesta arbetsrelationer består därför av två olika typer av interaktion 
– uppgiftsorienterad och interpersonell.46 Den uppgiftsorienterade gäller samarbete 
om arbetsuppgiften och kännetecknas av interaktion som är mycket viktig för arbetets 
genomförande. Interaktionen går ut på att ge och ta emot instruktioner, utföra arbetet 
tillsammans och diskutera arbetsinnehållet. Även om interaktionen mellan individer i 
organisationen i form av samarbete över arbetsuppgiften är viktig så är interaktionen 
som går ut på att kommunicera och umgås minst lika viktig. 
 
Interpersonella relationer kallas den andra typen vilka inte begränsas till 
arbetsutförandet utan det kan sägas vara en vänskapsrelation. Denna typ av interaktion 
består av personliga aspekter såsom personens behov och kognitivt beteende, samt 
olika situationsaspekter såsom organisation eller teknologi.47 De arbetsuppgifter som 
innebär att arbetarna har en hög interaktion medför att socialiseringen inom 
organisationen underlättas. Den interpersonella relationen kan också ökas genom att 
organisationen underlättar sådant genom aktiva åtgärder såsom kompis system, 
personalfester och kompetensutvecklingsmöten. 

3.6.2 Tillhörighet 
Det finns två huvudorsaker till varför individer väljer att tillhöra en organisation.48 
Den ena är att organisationen i sig är orsaken till varför man vill tillhöra någonting t 
ex om man gillar personerna som ingår i gruppen eller det som organisationen utför. 
Den andra är att genom tillhörighet i organisationen så tillfredställer man sina behov 
som ligger utanför interaktionen med individerna i organisationen, då tillhörigheten 
bara blir ett medel för att uppnå målet t ex karriär som ledare eller tjäna mycket 
pengar. En persons självbild kan definieras av den organisation den tillhör och de 
sociala relationer den frotterar med på sin arbetsplats. En person kan ägna en stor del 
av sin tid på arbetsplatsen vilket medför att de sociala relationer som finns där spelar 
en vital roll för personens identitet och självbild. Den tillhörighet som personen får 
genom de sociala relationer som existerar på arbetsplatsen kan därför till viss del 
tillfredställa personens behov att tillhöra någonting vilket alla personer har ett stort 
behov av. Känner flera i organisationen samma tillhörighet blir denna organisation 
effektiv. 

                                                 
46 Henderson M, Argyle M, The Informal Rules of Working Relationships, s. 259 
47 Reichers A E, An Interactionist Perspective on Newcomer Socialization Rates, s. 278ff 
48 Cartwright D, Zander A, Group Dynamics: Research and Theory, s. 75 
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3.6.3 Konflikter 
Konflikter kan variera från att individerna har aningens olika uppfattningar om hur ett 
problem skall lösas på bästa sätt till en aktiv avsky till varandra.49 Konflikter av det 
allvarligare slaget innebär att individerna i organisationen vänder sig emot varandra i 
sin interaktion istället för att interagera tillsammans med varandra. Dock skall det inte 
uppfattas som att alla konflikter är av ondo utan konflikter mellan individer är ofta det 
som skapar spänningar och drivkrafter inom organisationen vilket i sin tur leder till att 
organisationen utvecklas.50 

3.6.4 Återkoppling 
En annan viktig faktor som kan påverka de relationer som existerar på en arbetsplats 
är huruvida individens ansträngningar uppskattas och uppmärksammas av 
organisationen och individerna som ingår i den. Återkoppling är viktigt dels för att 
individen uppmärksammar att denne utfört uppdraget åt organisationen och dels att 
återkopplingen innehåller positiv och negativ kritik så att individen kan förbättra sina 
prestationer. En annan viktig faktor som påverkar de sociala relationer som finns på 
en arbetsplats är därför återkoppling av det arbete som utförts.51 

                                                 
49 Henderson M, Argyle M, Social Support by Four Categories of Work Colleagues: Relationships 
Between Activities, Stress and Satisfaction, s. 231 
50 Berglund Å, Blomquist A, Skapande affärsutveckling – att driva förändringsarbeten, s. 17 
51 Steers R, Mowday R, The Motivational Properties of Tasks, s. 646 
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4 .  E m p i r i  o c h  a n a l y s  

Detta kapitel behandlar den empiri som samlats in från de två organisationerna. Vi har 
valt att fokusera på de underställdas intervjumaterial och har använt de intervjuade 
ledarnas svar mer som hjälpmedel för att förstå de underställdas svar. Vi har valt att 
bifoga de detaljerade intervjuresultaten och kommer i detta kapitel endast redogöra för 
en sammanfattande uppfattning av de givna svaren i syfte att förenkla för läsaren. Vid 
redogörandet av empirin och analysen av intervjupersonernas svar har vi valt att 
beteckna de intervjuade i Manpower som MP och i Försvarsmakten som FM. Detta 
har vi gjort i syfte att undvika långrandiga upprepningar. 
 
För att ge en bättre sammanfattande överblick har vi valt att skriva analysen ihop med 
empirin. 

4.1 Presentation av organisationerna  

4.1.1 Manpower 
1953 startade Ulla Murman Stockholms Stenografsevice med affärsidén att hyra ut 
kontorspersonal till företag för att lösa deras tillfälliga behov. 1987 tog Ullas son, Lars 
Murman, tillsammans med kollegan Michael Haglind över företaget och bytte namn 
till Teamwork. 1996 blev Teamwork uppköpta av Manpower Inc. och i och med det 
tog den svenska bemanningsbranschen det första steget mot ett globalt 
tjänsteföretagande.52  
 
Manpower är en organisation som bygger på värderingar. Dessa värderingar är PKI: 
personlig, kompetent och innovativ. De ska fungera som en vägledande kompass 
inom företaget och genomsyra alla de anställda. Beslut- och informationsvägar är inte 
formaliserade eller reglerade. Det förväntas att den anställde själv tar reda på vad som 
förväntas utföras i många fall. Det är ett medvetet val av ledningen i Manpower att 
styra företaget på detta sätt. 
 
Manpower Sverige AB är det svenska moderbolaget med Manpower AB, Manpower 
Solutions AB, Right Management Consultants AB och Elan IT Resource AB som de 
största dotterbolagen i koncernen. Moderbolaget Manpower Sverige AB driver 
gemensamma supportfunktioner för Manpower Norden inom områdena:53 
 

• Finans och administration 
• IT 
• Marknad och kommunikation 
 

Inom finans och administration startades under 2004 ett ”shared service center”, idag 
Manpower Finance Services, som betjänar samtliga Manpowers enheter i Norden. Det 
är denna avdelning inom Manpower koncernen vi valt att inkludera i denna studie.  
 
Den undersökta enheten på Manpower har fyra olika avdelningar enligt 
organisationsschema nedan (fig. 3) 

                                                 
52 http://www.manpower.se  
53 Manpower Sverige AB, Årsredovisning, 2004, s. 3  
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• GA – General Accounting 
• AR – Accounts Receivable 
• AP – Accounts Payable 
• BI – Billing and Invoicing 

 

 
(fig. 3) 

 
Det finns totalt cirka 80 personer som arbetar på dessa avdelningar. Redovisnings-
avdelningen (GA) har cirka 30 personer och utgör fokus i denna undersökning. Inom 
GA finns 4 grupper med en gruppchef i varje grupp. Gruppcheferna har 
personalansvar men inget budgetansvar. Budgetansvaret ligger på redovisningschefen, 
chef för hela GA. Personalen utgörs både av fast anställd personal och inhyrd 
personal, där de fast anställda utgör cirka 60 % personalen.  

4.1.2  Försvarsmakten 
Fram till Försvarsbeslut 1997 var det svenska försvarets enda formaliserade uppgift 
att försvara Sveriges territorium mot en invasion. Denna tanke övergavs och 
inriktningen är nu ett mindre men kvalificerat försvar med stor växtpotential – ett 
anpassningsförsvar. I och med detta försvarsbeslut ändrades också försvarsmaktens 
uppgifter vilka nu är:54 
 

• Bidra till att hantera och förebygga kriser i vår omvärld,  
• Hävda vår territoriella integritet,  

                                                 
54 http://www.mil.se  
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• Försvara Sverige mot väpnat angrepp, och 
• Värna civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna 

vid ett väpnat angrepp och krig i vår omvärld. 
 
 
Försvarsmakten är en myndighet under riksdag och regering med överbefälhavaren 
som chef. Myndighetsledningen består av ÖB och ställföreträdande 
myndighetschefen. Försvarsmaktens centrala ledning finns i Högkvarteret som kan 
delas in i tre huvudsakliga funktioner: 
 
MUST: Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten leder inhämtning, 
bearbetning och delgivning av militära underrättelser inom Försvarsmakten. Den 
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten leder även säkerhetstjänsten inom 
Försvarsmakten samt signalskyddstjänsten inom hela totalförsvaret. 
 
GRO: Grundorganisationen är den enhet som ansvarar för den utbildning av de 
officerare, yrkessoldater och värnpliktiga som sedan skall användas för att lösa de 
uppgifter som Försvarsmakten är ålagda. I Grundorganisationen ingår ca 11 000 
officerare och ca 15000 värnpliktiga som utbildas varje år.  
 
INSATS: Delas in i nationella insatser och internationella insatser. De nationella 
omfattar, förutom att hävda Sveriges territoriella suveränitet, även det stöd till 
samhället som Försvarsmakten lämnar för räddningstjänst eller vid stora påfrestningar 
på samhället. De internationella insatserna avser de insatser som Försvarsmakten utför 
som syftar till att bidra till att hantera och förebygga kriser i Sveriges omvärld. I 
dagsläget tjänstgör cirka 1500 svenska män och kvinnor årligen i utlandsstyrkan 
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(fig. 4) 

Den avdelning inom Försvarsmakten som vi undersökt är ett förband som är 
markbaserat och använder långskjutande vapensystem för att bekämpa fientligt flyg. 
De vapensystem som tillförts luftvärnsförbandet har blivit mycket bättre och man har 
till stor del gått över från de gammalmodiga luftvärnskanonsystemen till moderna 
robotsystem som håller hög internationell klass. Organiseringen av krigsförbanden 
och utbildningen av förbanden har i stort sett behållits på samma sätt som innan de 
stora kvantitativa nedskärningarna. Den undersökta avdelningen består av ca 300 
officerare och 700 värnpliktiga. 
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4.2 Ledarskapets dygder  
För att få reda på vad de underställda anser om ledarskapets dygder har vi dels frågat 
dem vilka de anser vara viktigast hos sin ledare samt även vilka dygder som de kan 
identifiera hos ledaren och hur han använder sig av dessa.  

4.2.1 Euboli – se och göra rätt saker 
De intervjuade i Manpower vilka vi hädanefter benämner MP, tycker detta är det 
viktigaste hos en ledare för att om ledaren har en korrekt bild av situationen/uppgiften 
och kan förmedla den bilden till de underställda ger det dem trygghet och säkerhet att 
alla blir uppmärksammade. De tycker vidare att detta är en förutsättning för att känna 
gemenskap. 
 
De intervjuade i Försvarsmakten vilka vi hädanefter benämner FM, tycker att denna 
dygd är viktig då det är viktigt för dem med en ledare som har förmågan att se saker i 
ett nytt ljus så att nya arbetssätt och metoder kan utvecklas men även att gamla 
arbetssätt och metoder kan användas på nya situationer. Att ledaren har en god 
överblick över sin organisation och förmågan att se vad som bör göras är viktigt för 
dem, men viktigare är dock att sakerna verkligen utförs. Byråkratisk organisation de 
vill ha flexibilitet. 

4.2.2 Eufori – helhjärtat engagemang 
MP anser att ett helhjärtat engagemang gör så att orken för att kämpa extra hårt 
infinner sig. Förmågan eller drivkraften att hitta okonventionella lösningar och inte 
enbart följa den förutbestämda vägen skapas i och med ett helhjärtat engagemang. Ett 
sådant engagemang anses även smitta av sig och gör att de anställda utvecklar samma 
sorts engagemang. De har en vilja att jobba mot företagets grundläggande värderingar, 
arbeta innovativt. 
 
FM menar att engagemang endast kan vara helhjärtat för att de underställda ska 
anstränga sig till sitt yttersta för att utföra de order och direktiv som de fått av sina 
ledare. Om ledaren har ett helhjärtat engagemang finns överseende för eventuella fel 
och brister hos denne, däremot utan det helhjärtade engagemanget har FM mindre 
överseende och tålamod med dessa fel och brister. Vi tror att ledare i vissa fall har 
dolda agendor och inte visar det helhjärtade engagemanget för den specifika 
uppgiften.  

4.2.3 Epibole – intuition 
MP tycker att en bra ledare ska kunna känna, entusiasmera och stötta sin personal. För 
att göra detta krävs intuition och förståelse för att kunna känna av stämningar inom 
organisationen, ta reda på hur personalen mår både på och utanför arbetet, samt vad 
för någonting som ”triggar” olika personer. Även här viktigt att ledaren har förmåga 
att få personal att känna sig väl till mods och utvecklas.  
 
Denna dygd ansågs inte av FM som en av de viktigaste. 

4.2.4 Hypomone – Tålamod 
FM tog upp att då order uppifrån ofta gavs i form av en order som gällde samtliga 
enheter inom organisationen att någonting särskilt skulle utföras, anses det viktigt att 
underställda får tid på sig att tänka igenom ordern och fundera på vilket sätt som den 
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ska verkställas i den specifika enheten på bästa sätt. Om tid inte gavs för 
kontemplation anses det finnas en risk att saker inte utförs på bästa sätt, utan endast 
stressas igenom. Arbetet är stressigt då beslut måste tas utan tillräcklig information. 
Verksamheten är speciell då felaktiga beslut kan leda till fysisk skada. FM påtalade att 
även det var viktigt med en balansgång mellan handlingskraft och tålamodsgivande. 
Om ledaren är alltför handlingskraftig tenderar detta att minska tålamodet hos ledaren 
för att processer tar tid hos underställd. Om ledaren å andra sidan har för mycket 
tålamod kan detta leda till passivitet hos ledaren. Vi tror att de vill ha en ledare som 
ger allmänna direktiv och instruktioner kontinuerligt så att de underställda har något 
att jobba mot men där underställda slipper ta det huvudsakliga ansvaret.  
 
Denna dygd ansågs inte av MP som en av de viktigaste. 
 
Sammanfattande analys: 
Det vi märker vid våra intervjuer är att euboli anses vara den viktigaste dygden ibland 
de intervjuade i båda organisationerna. De som leds inom båda organisationerna är 
mycket måna om att deras ledare har förmågan och kompetensen att se och göra rätt 
saker. Även på de andra dygderna är de relativt överens. De leddas uppfattning skiljer 
sig dock åt när de pratar om orsakerna till varför de anser det vara viktigt att ledaren 
har dessa dygder och på vilket sätt de ska använda dem. Vi får känslan av att MP vill 
att ledarens dygder ska användas som medel för att få de underställda i organisationen 
att känna trygghet och ha en god personlig utveckling. Det vi märker är att FM, till en 
mycket högre grad än MP, verkar vilja att ledaren använder sina dygder för att få 
individerna i organisationen att nå de mål och uppgifter som organisationen 
eftersträvar. 

4.3 Ledarskapets st i lar  
För att få svar på vilket sätt de underställda upplever att de blir ledda har vi frågat dem 
vad de anser om deras ledare angående det slags ledarskap de utövar.   

4.3.1 Traditionellt ledarskap 
MP anser att ledaren verkar vilja göra sken av att ha en demokratisk ledarskapsstil, 
genom att blanda in de underställda i diskussioner rörande olika beslut. Dessa 
diskussioner upplevs inte som ett led i att komma fram till ett beslut, utan mer ses som 
ett bevis på okunnighet i området. Diskussionerna avslutas ofta med att ledaren kliver 
in i sin auktoritära roll och tar egna beslut. Ledaren försöker regelbundet göra 
återkopplingar av det arbete som utförs av de underställda, men ledarens bristande 
kunskap inom det operativa leder till att denne inte fullt förstår det arbete som utförs 
och intar en låt-gå ledarstil. Vi tolkar att denna variation av ledarskapsstilar påverkar 
MP negativt och prestationen hos de underställda minskar då dessa lägger mycket 
energi på att förstå ledaren. Att ledaren i vissa situationer anses som okunnig upplever 
vi dock att vissa personer ser som positivt då ansvaret läggs på de underställda och 
möjligheter att utvecklas i nya arbetsuppgifter ges.  
 
FM anser att demokratisk ledarstil utövas då en rak och ärlig kommunikation sker 
både uppåt och nedåt innan beslut fattas. Dock upplevs den demokratiska stilen ibland 
som auktoritär då ledaren i vissa fall verkar ha en klar och tydlig uppfattning om hur 
ett problem skall lösas och bara ger sken av att vilja få vägledning och att underställda 
kan påverka beslutet. Vi får känslan att de underställda är förhållandevis nöjda med 
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ledarens vilja att förankra sina beslut men att de tror att det skulle kunna utvecklas 
ytterligare. 

4.3.2 Situationsanpassat ledarskap 
MP anser att ledaren är väldigt noggrann med att ha en samstämmig struktur på 
arbetsfördelning, arbetssätt och presentation av resultatet över tiden. Ledaren vill med 
detta sätt att arbeta ge tydlighet och igenkännbarhet, men det medför att individens 
behov får stå tillbaka för att passa ledarens struktur.  Att ledaren eftersträvar tydlighet 
och kontinuitet upplever att det ses som fördelaktigt i vissa situationer men dock 
påpekades det av MP att ledarens önskan efter struktur inte tilltalar deras önskan om 
flexibilitet och möjlighet att arbeta fritt. Det verkar som att ledarens önskan om 
konsekvent struktur inte överensstämmer med de värderingar som organisationen i 
stort vill ska råda.  
 
FM anser att deras ledare har ett situationsanpassat ledarskap då ledarskapet kan 
variera beroende på vilka han talar med och vilka uppgifter som delegeras. Samtidigt 
anser de att det kan vara svårt att ha en fullständigt situationsanpassad ledarskapsstil.  
 
Att det situationsanpassade ledarskapet är viktigt inom det militära märker vi då detta 
begrepp frekvent nämns i intervjuerna. Dock upplever vi att en viss misstro finns 
bland de underställda att ledarna fullt ut kan tillämpa denna stil utan de tror att de 
ledare som försöker använda denna stil har en grundläggande stil som endast anpassas 
lite grann beroende på vilka som bemöts. 

4.3.3 Individinriktat och uppgiftsriktat ledarskap 
MP menar att ledarens fokus är uppgiftsinriktad. Verksamheten som bedrivs på 
avdelningen har väldigt klara och tidsbestämda mål, vilket de anser kan vara en 
bidragande orsak till ledarens inställning. De menar att ledaren försöker ge sken av att 
vara individinriktad så länge uppställda krav möts, trots att det ofta innebär väldigt 
mycket övertidsarbete. När kraven inte möts märks det tydligt att ledaren övergår till 
att vara mer uppgiftsinriktad. Vi upplever att de underställda vill framställa 
ledarskapet som någorlunda individinriktat men då fokus ligger på att uppgifterna 
löses och detta då medför att individens behov kommer i andra hand menar vi att det 
endast är uppgiftsinriktat.  
 
FM anser ledaren till huvuddel vara uppgiftsinriktad. Ledarens fokus bedöms vara 
ungefär 2/3 uppgiftsinriktad och 1/3 individinriktad De är medvetna om och delar 
detta synsätt och blir därför inte upprörda när uppgiften prioriteras på bekostnad av 
individen vid enstaka tillfällen. Vi tror att detta kan vara en värdering som FM tar 
med sig in i organisationen och därför accepterar. Dock anses det av FM att om 
ledarens oförmåga att planera arbetet medför att de ledda kommer i kläm minskar 
överseende med det uppgiftsinriktade synsättet. Vi tolkar detta som att det ställs 
mycket höga krav på chefernas kompetens. 
 
Sammanfattande analys:  
FM verkar inte alltid använda ledarskapsstilar som sätter individen i fokus. Vi 
upplever dock att det finns ett samband mellan det sätt som ledaren avser att hantera 
situationer på och det sätt som det verkliga utfallet blir, vilket uppfattas som positivt 
av de ledde.  
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Ledaren i MP låter tillfällen såsom hög belastning styra huruvida det uttalade 
ledarsättet åtföljs eller ignoreras. Detta är något som de ledda känner av och blir 
förvirrade och irriterade av. Vi upplever detta som att de underställda önskade att 
ledarskapet som sades utövas och det som sedan verkligen utövades skulle stämma 
överens till en större utsträckning. Vi menar även att det kommer leda till att ledaren 
kommer mista förtroende hos de ledda med tiden.  

4.4 Relat ionen mellan ledaren och den ledde 

4.4.1 Uppgiftsorienterade och interpersonella 
 relationer 
Arbetssättet inom organisationen anser vi verka vara beroende av starka relationer 
eftersom MP menar att interaktionen mellan chef och underställda är av stor vikt för 
att genomföra arbetet på ett tillfredsställande sätt och att arbetsuppgifterna hos de 
anställda är så beroende av varandra och i förlängningen av ledaren. Trots detta anser 
de själva att de inte har knutit några interpersonella relationer med ledaren. En 
anledning till detta tror vi dock skulle kunna vara att ledaren är relativt ny i 
organisationen och några starka personliga band därför inte hunnit knytas. 
 
Även inom FM upplever vi att relationer har en framträdande och viktig del i 
organisationen. FM beskriver att arbetet är så pass komplext och svårt att ledaren och 
de ledde inte klarar av att jobba enskilt och att de därför nästan alltid jobbar i team. 
Då de jobbar så pass mycket tillsammans bidrar detta till at även vänskapsband knyts. 
Att de tjänstgör i extrema situationer och miljöer tror vi kan vara en bidragande faktor 
till att de lär känna varandra på djupet. 

4.4.2 Tillhörighet 
Huvuddelen av MP känner att de har sin tillhörighet till organisationen med anledning 
av de sociala relationer som har blivit mer än bara arbetsrelationer. Minoriteten anser 
dock att tillhörigheten till vad organisationen gör är den avgörande faktorn. Känslan 
vi fick var att deras chef inte bidrog till känslan av tillhörighet till organisationen. 
 
FM upplever en stark tillhörighet till sin organisation. Tillhörigheten anses vara 
starkare till sin egen vapengren inom Försvarsmakten och speciellt inom sina 
arbetsgrupper. Vi tror att de känner en stark tillhörighet till organisationen då de flesta 
underställda faller inom samma demografiska grupp och har liknande 
uppväxtförhållanden. Att de känner så är mycket viktig för dem och de upplever att 
både de själva och ledaren delar samma tillhörighet. Tillhörighet anses även vara 
viktigt inte enbart av sociala skäl utan rädslan av att hamna utanför, vilket skulle 
kunna påverka arbetsprestationen. Detta tolkar vi som att de är väldigt fokuserade på 
att lösa uppgifterna som läggs på organisationen. 

4.4.3 Konflikter 
Både i MP och i FM finns exempel på konflikter som existerat inom deras 
organisation. Dessa konflikter anses inte ha varit av så pass allvarlig karaktär att aktivt 
avsky uppstod, utan alla konflikter har kunnat lösas mellan chef och underställd på ett 
professionellt sätt.  
 
Vi får känslan att de konflikter som uppstår i MP uppmärksammas tidigt av chefen 
och således förhindrar att dålig stämning skapas inom gruppen. Hos FM fick vi 
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känslan att en orsak till att konflikter mellan ledare och de ledde inte blev så allvarliga 
var att de bytte arbetsuppgifter relativt ofta. FM vet om att de inte ska arbeta så länge 
ihop och då får vi känslan att de biter ihop om de inte funkade så bra ihop istället för 
att ta konflikter. 

4.4.4 Återkoppling 
På MP finns rutiner för att ge regelbunden återkoppling till de anställda. Dessa sker 
genom månatliga samtal med syfte att berömma och ge positiv feedback samt att peka 
på konkreta förbättringsområden. Detta anser vi visar på en organisation som 
premierar återkoppling för att hjälpa individers utveckling. MP anser att återkoppling 
i form av positiv feedback är viktigt t.ex. för att klara sig igenom svårare perioder, 
men ännu viktigare är hur det levereras. Ett bra budskap kan bli helt fel om det 
levereras på fel sätt vid fel tidpunkt. Det påpekas även att det förekommit 
återkoppling ”i blindo”55, d v s de får uppmuntran för sådant som är självklart. Vi 
tolkar utifrån detta att sådan typ av feedback, i blindo, bidrar till tappat förtroende för 
ledaren, genom att det visar att ledaren inte förstår vad som är relevant.  
 
Även hos FM sker återkoppling och kontroll av genomförda uppgifter regelmässigt. 
Det finns en dold förväntan att de underställde utför sina uppgifter korrekt och alltid 
ger sitt yttersta. Detta medför att återkopplingen fokuserar på konstruktiv kritik för att 
förbättra. Positiv feedback är därmed inte så vanligt. Även inom FM ses återkoppling 
som en viktig komponent för att främja personlig utveckling, men vi känner hos de 
underställda ett behov av att få mer positiv feedback och uppskattning av sin ledare.  
 
Sammanfattande analys:  
Både FM och MP är beroende av starka uppgiftsrelationer för att kunna klara av att 
lösa sina uppgifter då dessa är av mycket komplicerad natur och kräver hög grad av 
interaktion. Ingen av intervjupersonerna talar om att de känner att deras ledare är 
vänner även utanför arbetet vilket, vi tolkar som att ingen av dem har vidare 
utvecklade interpersonella relationer mellan ledare och de ledda. De skillnader som vi 
kan uttyda är att MP verkar vilja sträva efter att ha vänskapsrelation med sin ledare, 
medan FM inte verkar sakna frånvaron av detta i lika stor utsträckning. Detta mönster 
verkar upprepa sig när det gäller tillhörighet, nämligen det att både MP och FM 
känner att tillhörighet är viktigt men att anledningar till detta skiljer sig åt. MP anser 
det viktigt för de sociala relationerna medan FM verkar vara mer inriktade på att det 
är nödvändigt för att klara uppgifterna.  
 
När det gäller konflikter som uppstår i MP verkar ledaren vara uppmärksam och ha 
detta under kontroll så att dessa inte blir svåra. Även inom FM verkar det inte vara 
vanligt förekommande med svåra konflikter men vi upplever att det finns en tendens 
att undvika konflikter då de byter arbetskamrat relativt ofta. Att de underställda väljer 
att undertrycka sina känslor och uppfattningar på detta sätt tycker vi verkar lite 
märkligt, då FM under de intervjuer vi genomfört pratat om vikten att ha en rak och 
ärlig dialog med sin omgivning. I båda organisationerna sker både en schemalagd och 
spontan återkoppling av de uppgifter som de ledda utfört. Hos MP upplever vi att den 
återkoppling som sker, ibland utförs på ett sätt som inte uppskattas av MP och av 
orsaker som vi inte tror uppfattas som väsentliga. I FM sker nästan ingen positiv 
återkoppling utan den återkoppling som sker verkar vara fokuserad på det som är 
mindre bra och på hur detta skall förbättras. På det sätt som FM påtalar detta får vi 
                                                 
55 Citat intervjuperson 
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känslan att de underställda skulle önska att få lite mer positiv uppskattning för det 
arbete som de lagt ner. Vi anser det vara ett märkligt förfarandesätt då fokus ligger på 
det dåliga. Risken finns då att FM inte själva uppmärksammar det som de gjort bra 
utan endast fokuserar på det som ledaren påtalar. 

4.5 Företags/organisationskultur  

4.5.1 Rekrytering  
MP upplever att de noga väljer ut sina anställda. Det är viktigt att personligheten 
passar in enligt de strategier, värderingar och mål som finns i organisationen. De har 
sett en mer avslappnad attityd till de hårda rekryteringskraven under de senaste åren 
då uttagningsprocessen av ny personal har fått mindre resurser. När MP påpekar detta 
får vi en känsla av att de anser att vissa rekryteringar som gjorts den senaste tiden inte 
främjar den Manpowerandan som är det övergripande målet med rekrytering.  
  
I och med att alla som tjänstgör inom FM har utbildats inom organisationen anser de 
att detta gör att nyanställda redan har bevisat att de är dugliga och delar 
organisationens värderingar, samt att deras kompetens behövs. Vi får uppfattningen 
av att rekryteringsprocessen är väldigt gedigen och omfattande då den börjar redan 
vid den allmänna militärtjänstgöringen, vilket verkar upplevas som positivt. FM säger 
dock att det finns en tendens att inte rekrytera personer som är bäst lämpade för det 
framtida arbetet utan det är de som är bäst lämpade för de akademiska studierna som 
går vidare. Det verkar finnas ett visst missnöje med den teoretiska fokuseringen av de 
rekryterades kompetenser vilket vi tror kan påverka de anställda negativt.   

4.5.2 Attityder och värderingar 
MP anser att värderingar och attityder är nödvändiga för att en organisation ska kunna 
utvecklas och förbättras, samt att de även är viktiga komponenter för stämningen i 
organisationen. Att MP så entusiastiskt pratar om värderingarnas vikt och betydelse 
tolkar vi som att de underställda står bakom de av organisationen uttalade 
värderingarna. De anser vidare att värderingar utgår från organisationen medan 
attityder är mer subjektiva och utgår från individerna. De värderingar som finns anses 
inte genomsyra alla leden för att nå ut till de underställda, vilket medför olikheter 
huruvida värderingarna anses viktiga eller inte. I vissa fall har det lett till att 
grupperingar skapats – de som är PKI: are56 och de som inte är det. Slutligen anser 
MP att individernas egna värderingar ibland åsidosätts för att chefens skall komma 
fram. Vi upplever en viss besvikelse hos MP att värderingarna inte verkar vara lika 
viktiga för deras närmaste ledare och att inte alla inom organisationen sluter upp 
bakom värderingarna.   
 
FM anser att den viktigaste faktorn som påverkar vad en underställd upplever av en 
organisation påverkas av vilka attityder och värderingar de får under värnplikten och 
därmed har innan de rekryteras till officersyrket. Individer i FM upplever att de har 
andra attityder till grundläggande bekvämligheter och dylikt än vad som finns i andra 
organisationer. Att de grundläggande värderingarna skapas innan de träder in som 
officerare är väldigt djupt rotade och det tolkar vi som att de inte gärna förändrar de 
värderingar som de har. FM anser att det är bra att organisationens värderingar 
diskuteras och utvecklas. Detta ser vi som motsägelsefullt mot föregående uttalande 
då vi tror att de inte är så förändringsbenägna. Minoritet av FM anser dock att vissa av 
                                                 
56 PKI = Manpowers grundläggande värderingar, Personlig, Kompetent och Innovativ. 
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de nya värderingarna inte är anpassade efter den huvudsakliga uppgiften, nämligen 
eventuell krigssituation. 
 
Sammanfattande analys:  
Vi ser likheter inom de båda organisationernas uppfattning om rekrytering. Båda har 
utvecklade processer och är väldigt mån om att få rätt person till organisationerna, 
men det upplevs inte på senare tid ha prioriterats lika högt som tidigare. 
Organisationerna upplever att de därigenom inte får in lika passande personal för sina 
verksamheter som de annars skulle ha fått. Frågan uppkommer då hos oss om det 
verkligen föreligger på detta sätt eller om detta är ett uttryck för att ”det var bättre 
förr”, som är så vanligt att ta till. Vi tror att det kan vara lätt att se problem hos den 
nuvarande rekryteringen men inte de problem som fanns med rekryteringen på den tid 
då de själva blev rekryterade till organisationen. 
 
Vi ser att båda organisationerna styrs av de värderingar och attityder som finns i dem. 
I MP verkar det finnas en skillnad i hur värderingarna och attityderna uppfattas och 
efterlevs mellan ledare och ledde. Detta är något som vi får uppfattningen om att det 
inte är önskvärt hos de underställda utan de verkar vilja att samma värderingar skulle 
råda inom hela organisationen. I FM verkar problemet mer vara att de värderingar och 
de attityder de ledde har skaffat sig är svåra att förändra. Vi tror detta kan bero på att 
den omställning som görs när de värnpliktiga lämnar sitt civila liv och träder in i den 
militära är så pass omvälvande och annorlunda mot vad de är vana vid. Då 
omställningen är så stor tror vi att de attityder och värderingar de då skaffar sig blir så 
djupt rotade att de senare får svårt att ändra dessa.  

4.6 Motivation 
MP anser att organisationen inte har någon strukturerad plan för att motivera sina 
underställda. De försök som ledarna gör för att motivera faller med anledning att de 
grundläggande hygienfaktorerna inte är fullt tillfredsställda. De anser vidare att 
tomma löften ges som försök till att höja motivationen. Vi får dock den tydliga 
känslan av att dessa försök inte fungerar då ”tomma löften”57 inte alls motiverar.  
 
FM anser inte att organisationen gör så mycket för att höja motivationen. De upplever 
att motivationen förutsätts vara hög redan från början och förbli hög. Detta tror vi 
delvis kan ha att göra med de uppgifter som FM löser såsom att hjälpa folk i utsatta 
situationer. Vi får uppfattningen att det är uppgifterna i sig som är 
motivationshöjande. 
 
Sammanfattande analys: 
Den passivitet som vi tycks se hos de båda ledarna kring motivation utmärker sig 
tydligt på de ledda genom de svar vi fått. En skillnad mellan MP och FM är att i MP 
uppfattar de ledda att det görs försök till motivation och tvärtom i FM, att inga försök 
till motivation görs. De bristfälliga försök som MP gör verkar inte ha någon positiv 
effekt på de ledda. Vi upplever en viss fara för organisationen om det fortsätter på 
samma sätt. 
 

                                                 
57 Citat intervjuperson 
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5  D i s k u s s i o n  o c h  s l u ts a t s e r  

Vi kommer i detta kapitel redogöra för de slutsatser som vi dragit från den empiriska 
studien och genom att göra detta kommer därmed att besvara vår problemformulering 
”Vad innebär det att bli ledd ” i fallstudien vi genomfört av de två organisationerna. 
 
Att MP tycker det är viktigt att känna en säkerhet och trygghet kopplat till att de ska 
ha det trevligt på jobbet, tror vi kan ha och göra med det mindre strikta ledarskapet 
som utövas inom organisationen. De ledda vet inte på vilket sätt de ska bli bemötta av 
sin ledare, vilket innebär otrygghet för de som leds. Detta tror vi kan vara en 
anledning till det fokus på de sociala relationer de önskar ska finnas och att de 
därigenom får sin trygghet. Det verkar vara så att de vill ha tryggheten av att må bra 
och ha en trevlig atmosfär på arbetet i avsaknaden av ett tydligt ledarskap.  
 
Denna strävan efter att ledaren tillhandhåller trygghet verkar leda till att de i första 
hand inte fokuserar på jobbet och att organisationens strävan efter ett innovativt 
arbetssätt därmed går om intet. Detta innebär för den ledde att ett av de värden som 
skall vara ledordet för all verksamhet inom Manpower inte har blivit det fokus det var 
tänkt att vara.  
 
Inom FM anser vi oss kunna läsa mellan raderna hos de intervjuade att det råder en 
mentalitet att de anställda där skall vara hårda och tåla ogynnsam behandling. Att de 
så tydligt talar om att lösa uppgifterna och att känslorna får stå i andra hand tror vi 
mer är ett inlärt förfarandesätt än deras verkliga synpunkt. Detta baserar vi på de 
uttalande de gjort angående vikten av interpersonella relationer, bristen på positiv 
feedback samt de undantag de påtalade angående det uppgiftsorienterade ledarskapet. 
Detta tolkar vi som att de inte är så stryktåliga som de själva vill göra gällande och att 
de därför inte enbart önskar få negativ feedback som återkoppling, utan även positiv 
sådan. 
 
Att FM så tydligt eftersträvar beslut och styrning bedömer vi bero på att de inte själva 
vill ta det slutgiltiga ansvaret för de uppgifter som utförs utan alltid vill att en högre 
chef bär det slutgiltiga ansvaret. I de beslut som FM står som ensam slutgiltig 
ansvarstagare får denne också ta all den negativa kritik som följer med. Då vi visat att 
individerna inom organisationen inte är så tåliga som ledaren verkar anse, utan att de 
tar åt sig negativt av kritiken och därmed inte gärna står som ensam ansvarstagare får 
detta till följd att de ledda inte vill ta egna beslut. Detta anser vi vara motsägelsefullt 
mot organisationens grundidé som är att ledarskapet skall vara kraftfullt och utan 
tvekan. 
 
Vi tror att organisationens grundidé lättare skulle kunna uppnås om ledarna i högre 
utsträckning kunde fokusera på individens behov bl. a. genom positiv feedback. 
 
Vi anser att det framgår att den tuffa attityd som råder inom FM, att de till och med 
inte behöver positiv feedback, inte stämmer med den empiri som vi genomfört. Att bli 
ledd inom FM innebär enligt vår tolkning, brist på uppskattning.  
 
Gällande relationer verkar det centraliserade ledarskapet inom MP leda till en 
vakenhet och vilja att bearbeta de konflikter som uppstår inom organisationen. Vår 
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slutsats till varför de konflikter som uppstår i MP löses relativt snabbt är att då ledaren 
lämnar över ansvar möjliggörs det för denne att kunna fokusera på arbetsrelaterade 
relationer. De relationer som ledaren försökt skapa anses dock inte uppriktiga och har 
därför inte uppstått. Dessa försök har ändå medfört att uppstådda konflikter har kunnat 
lösas på kort tid. Inom FM är det omständigheterna kring de relativt ofta 
förekommande byten av arbetskollegor som är en andledning till varför inte 
konflikterna blir så allvarliga. Då organisationens huvudsakliga uppgift är att hantera 
och reda ut olika slags konflikter, såväl väpnade som icke väpnade, tycker vi det är 
allvarligt att det inte läggs större vikt på konflikthanteringen inom organisationen. Vi 
tror att detta förfarandesätt annars kan komma att bli regel även för deras sätt att 
hantera konflikter utanför organisationen. Att FM väljer att undvika konflikter kan 
också medföra att individerna inom organisationen inte lär sig så mycket av varandra 
som annars hade varit möjligt. 
 
Vi ser att de intervjuade inom samma organisation har stora likheter i de uppfattningar 
och värderingar som de gett uttryck för. De skillnader som de har talat om har endast 
berört vissa specifika detaljer. Vår slutsats av detta är att organisationerna styr detta 
genom sina rekryteringsprocesser. I dessa processer spelar individens värderingar och 
attityder stor roll om de ska rekryteras, då båda organisationerna anser det vara viktigt 
att deras värderingar delas av alla.  
 
I MP har vi sett att de värderingar som organisationen försöker efterleva ibland skapar 
problem bland de anställda. Inställningen till dessa värderingar verkar ha olika stor 
betydelse inom organisationen. Hos vissa är det extremt viktigt och genomsyrar 
vardagen fullständigt, medan hos andra är det inte alls lika viktigt, nästan på gränsen 
till oviktigt. Det är viktigt för PKI:arna att känna tillhörighet och motivation, vilket 
gör det svårt för dem att känna tillhörighet och motivation när vissa i organisationen 
inte arbetar efter värderingarna. Detta innebär att den ledde inte kan fokusera på sina 
arbetsuppgifter då mycket kraft och energi går åt att se till att sina kollegor anammar 
värderingarna d.v.s. att själv leda arbetskamraterna. 
 
Vi har i FM funnit att värderingar och attityder också är av stor vikt. Det intressanta vi 
har sett här är att de värderingar som de har bildat sig är svåra att förändra. Detta ser 
vi som speciellt problematiskt då organisationen relativt nyligen har ändrat dess 
huvudsakliga uppgifter. Uppgifterna har delvis helt annan karaktär och vi anser då att 
andra värderingar bör efterföljas. Detta innebär att de som varit anställda länge och de 
som varit anställda en kortare period i organisationen inte till fullo delar samma 
värderingar. Följden blir att uppfattningar om hur uppgifter ska lösas kan skilja sig åt, 
vilket ofta resulterar i att de gamla värderingarna följs då dessa stöds av de seniora, 
vilka har högre rang. Frustration uppstår hos de nyanställda då de värderingar och 
attityder som de upplever är viktiga, i praktiken åsidosätts framför de gamla. Detta 
innebär för de ledde som vi intervjuat att motivationen att utföra uppgifterna på bästa 
sätt minskar.  
 
Genom att fokusera på den leddes upplevelser tror vi att situationen för den ledde kan 
förbättras och att organisationen kan tjäna på detta då den kan förändra och förbättra 
sina sätt att styra delvis utifrån de leddes perspektiv.  
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6  Av s l u t a n d e  r e f l e k t i o n  

Syftet med denna studie har varit att försöka få en förståelse för vad det innebär att bli 
ledd. Det vi avsåg fokusera på var upplevelser, känslor och betydelser som uppstår 
hos de som leds. I vår fallstudie studerade vi två organisationer med olika 
ledarskapsfilosofier, i syfte att få en ökad förståelse för vad som ligger till grund för 
skillnader och likheter i vad det innebär att ledas.  
 
Vi anser att vi uppnått det huvudsakliga syftet med denna studie då vi har ökat vår 
förståelse för vad det innebär att bli ledd. Vi har däremot inte fått en fullständig 
förståelse för alla de innebörder och uppfattningar som de ledde erhåller i sin 
arbetssituation. Att vi inte nått en komplett förståelse beror på den enorma 
komplexitet och de många involverade variabler som påverkar innebörden för den 
ledde.  
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B i l a g a  1 :  I n t e r v j u g u i d e  

 
1. Bakgrundsinfo: Berätta lite om dig själv- ålder, befattning, antal år på 

arbetsplatsen 
2. Upplever du att din chef får korrekt bild av arbetssituationen och därefter gör 

saker som gynnar gemensamma intressen? 
3. Känner du att dina chefer har ett helhjärtat engagemang för sina uppgifter? 
4. Visar din chef tålamod? 
5. Är din chef förutseende, viljan att hålla fast vid det värdefulla som vi redan 

skapat? 
6. Anser du att din chef underlättar för ditt eget ställningstagande, att du kan hitta 

orsaker till ditt handlade inom dig själv? 
7. Intuition? 
8. Hur skulle du rangordna dessa från den viktigaste egenskapen till den minst 

viktiga?  
9. Vilka tre egenskaper tycker du din/dina ledare innehar?  
10. Följer du din chef för att du känner att du måste eller för att du vill? 
11. Hur skulle du beskriva skillnaden mellan chef o ledare?  
12. Hur skulle du vilja kategorisera in dina närmaste chefer utefter dessa tre stilar? 

Auktoritär, demokratisk eller ”låt gå”? Hur påverkar det dig? 
13. Hur ser dina arbetsuppgifter ut? Är de bestämda eller finns det utrymme för att 

välja själv? Dagligen? Månatligen? 
14. Individinriktat eller uppgiftsriktat? Var skulle du placera din chef? Varför? 
15. Hur upplever du att rekrytering av ny personal stödjer företagets mål och 

strategier? 
16. Finns det planer för generell utbildning och socialisation? Hur ser det ut? 
17. Hur tycker du att din chef arbetar för att förbättra din och dina kollegors 

motivation?  
18. Vad motiverar dig? 
19. Vad kan få dig missnöjd? 
20. Hur ser din arbetsgrupp ut? Trivs du där? 
21. Är det viktigt för dig att känna dig som en del av din arbetsgrupp? Är det 

viktigt för dig att ha en egen arbetsidentitet skild från gruppen? 
22. Har du någon erfarenhet av konfliktfyllda relationer på jobbet? Vilken 

inverkan har detta haft på dig och ditt arbete? 
23. Hur fungerar det med uppmuntran och uppskattning på den här arbetsplatsen, 

tycker du? 
24. På vilket sätt får du reda på vad andra tycker om dig? Det arbete du utför? 

Som person? 
25. Vad har du för relation till dina chefer? Arbetet och privat? 
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B i l a g a  2 :  I n t e r v j u e r  

Manpower: 

Ledare: 

Frågeområde 1 - Ledarskapets dygder  

Eufori – Helhjärtat engagemang 
Det är svårt att försöka leda en grupp norrut när du som ledare egentligen vill gå 
söderut. Det är svårt att fejka till ett äkta engagemang, menar ledaren. Engagemang 
måste synas och höras, och det gör det om man har hjärtat med. Engagemang 
upplever hon som något som förökar sig och sprider sig vare sig man vill eller inte. I 
detta fall är det mycket positivt.  

Euboli – Se och göra rätt saker 
Som chef är en av uppgifterna att fatta beslut som rör andras situation och för den del 
sin egen situation. Att ta beslut kan vara påfrestande, men underlättas oerhört om rätt 
information finns tillhanda. Ofta finns inte nödvändig information att hämta på 
organisationens intranät, utan det handlar om realtidsinformation som måste upplevas, 
ses eller höras, när det sker. Sedan ska den informationen uppfattas korrekt, gärna 
såsom ursprungstanken var. För att ta korrekta och rättvisa beslut behöver den 
information som beslutet bygger på vara korrekt uppfattat. Detta är enligt ledaren 
svårt att praktisera, men otroligt skönt att känna att ett rätt beslut har tagits.  

Prolepsis – Förutseende 
Att arbeta proaktivt, att förhindra att ”bränder” uppstår, tycker ledaren är viktigt. 
Förutseende tolkas här vara samma sak som att vara proaktiv. I en för ledaren helt ny 
organisation är detta svårt att efterleva då historik är näst intill okänd. Det blir inte lätt 
att hitta och etablera de kontrollpunkter som behövs för att förhindra. För att snabbt 
komma in i tänket ligger önskan i att jobba operativt och på så sätt kunna vara mer 
förutseende. 

Frågeområde 2– Ledarskapets stilar 

Traditionellt ledarskap 
Ledaren tycker att en demokratisk stil är att sträva efter, då den involverar de 
underställda på ett sätt som skapar en bättre sammanhållning.  

Situationsanpassat ledarskap 
Med anledning av att omsättning på inhyrd personal kan var lite högre än 
omsättningen på fast personal, ställer det ett högre krav på ledarskapet att vara 
situationsanpassat. Detta är nåt som ledaren försöker arbeta efter, inte bara för ny 
personal, utan för den befintliga personal som är på olika nivåer i kunskap och 
erfarenhet.  
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Individinriktat och uppgiftsriktat ledarskap 
Ledaren vill gärna kunna säga att hon har en bra balans mellan dessa två stilar. I en 
verksamhet med hårda deadlines tycker hon att det är svårt att hålla sig 
individinriktad, utan det är målet och kravet att lösa uppgiften som tar över.  

Frågeområde 3 – Relationen mellan ledaren och den ledde 

Tillhörighet 
Det är svårt att komma in som ny chef i en redan befintlig grupp av människor och 
utveckla en tillhörighet till organisationen där dessa personer är det viktiga. Istället, 
menar ledaren, att man identifierar sig med hela organisationen till en början. 

Konflikter 
Detta år ett återkommande tema, även där ledaren proaktivt genom RAK-samtal 
arbetar för att t.ex. uppmana till bättre och vänligare kommunikation med varandra.  

Återkoppling 
Ett utmärkt forum är de RAK-samtal som hålls månatligen. Ledaren tycker att RAK-
samtalen är nyttiga, men det kan inte ersätta den spontana återkopplingen. Efter varje 
deadline (bokslutsrapport) så hålls ett möte koncentrerat kring återkoppling. 

Frågeområde 4 – Företagskultur 

Attityder och värderingar kopplade till arbetet 
I och med den kick-off som hölls i början av 2006, som var starten för ett nytt 
Manpower, har fokus lagts på attityder och värderingar kraftigare än förut. 
Värderingarna ska synas överallt och genomsyra de anställda. Det finns ingen lokal 
plan för hur man ska fullt integrera värderingarna i det dagliga arbetet. 
 
Rekrytering 
Ledaren har ej varit med i rekryteringsprocess ännu. 
 

Frågeområde 5 – Motivation 

Herzbergs tvåfaktorteori 
Ledaren försöker arbeta med motivation i det lilla, då organisationen i stort inte följer 
några strategier kring detta. Nyligen har man sett över arbetsredskapen för att 
komplettera upp brister i hygienfaktorerna. Detta var ett krav som kom underifrån, 
från de underställda.  

Underställda 

Uppfattning om ledarskap - chefskap 
Det som utmärker en ledare är inte positionen som denne innehar, utan de egenskaper 
som utmärker sig hos densamme. Kommunikativa egenskaper var en av de viktiga.  
Intervjuperson 1 menar att det finns två olika sorters chefer – administrativ eller 
operativ chef, och att en operativ är att föredra i Manpowers organisation. 
Intervjuperson 2 anser att ledare har i uppgift att skapa ett behagligt arbetsklimat för 
de anställda, samt att ledare ofta har för mycket distans till sina medarbetare. Hon 
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tycker även att det är viktigt att en chef tar rätt beslut baserat på inhämtad 
information. Fördel om chefen är operativ.  

Frågeområde 1 - Ledarskapets dygder  

Vad de anser viktigast hos sin ledare: 

Euboli – korrekt bild 
Denna dygd rankades högst av alla intervjupersoner. Trots det var anledningarna till 
att den ansågs viktigast inte densamma för alla intervjuade. Intervjuperson 1 och 2 
uttryckte det mer som en form av önskan att deras respektive chef skulle ha en korrekt 
bild av dem och deras arbete. En korrekt bild, samt att den bilden blir synlig för alla, 
ger de anställda en trygghet och säkerhet att alla blir sedda och hörda. Intervjuperson 
3 tyckte att Euboli är en förutsättning för ett bra ledarskap, så att de anställda känner 
sig en del av en gemenskap där ledaren kan ta korrekta och konsekventa beslut för att 
kompensera felaktigheter i situationen.  

Eufori – helhjärtat engagemang 
Intervjuperson 1 hävdar med bestämdhet att ett helhjärtat engagemang gör så att orken 
för att kämpa extra hårt infinner sig. Hon menar även att förmågan eller drivkraften att 
hitta okonventionella lösningar och inte enbart följa den förutbestämda vägen skapas i 
och med ett helhjärtat engagemang. Intervjuperson 2 och 3 menar att när ledaren 
fokuserar helt o fullt på sina uppgifter så behålls den röda tråden. Ett sådant 
engagemang smittar även av sig och sprids vidare och gör att de anställda utvecklar 
samma sorts engagemang, vare sig det görs medvetet eller omedvetet. 

Epibole – intuition 
Intervjuperson 2 tycker att en bra ledare ska kunna känna sin personal, entusiasmera 
och stötta. Och då krävs intuition för att kunna känna av stämningar, hur personalen 
mår, vad som ”triggar” olika personer. 

Vilka dygder identifierades hos sina ledare: 
Alla tre intervjuade tyckte att Euboli, att få korrekt bild, var en viktig dygd hos ledare. 
Det var även det enda som de tillsammans inte identifierade hos någon av sina ledare. 
Tålamod å andra sidan var något som intervjuperson 1 identifierade hos en ledare, 
men som ingen av de själva tyckte låg inom de viktigaste dygderna. I övrigt så var de 
dygder som de såg hos sina ledare: 
 

• Kathekon 
• Eufori 
• Epibole 

Frågeområde 2– Ledarskapets stilar 

Traditionellt ledarskap 
Intervjupersonerna anser att ledaren verkar vilja göra sken av att ha en demokratisk 
ledarskapsstil, genom att blanda in de underställda i diskussioner rörande beslut. 
Dessa diskussioner upplevs inte av intervjupersonerna som ett led i att komma fram 
till ett beslut, utan mer ses som ett bevis på okunnighet i området. Diskussionerna 
avslutas ofta med att ledaren kliver in i sin auktoritära roll och tar egna beslut. 
Ledaren försöker regelbundet göra återkopplingar av det arbeta som utförs av de 
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underställda, men ledarens bristande kunskap inom det operativa leder till att hon inte 
fullt förstår det arbete som utförs och intar en låt-gå ledarstil. 
 
Denna variation av ledarskapsstilar påverkar intervjupersonerna negativt och 
prestationen minskar, samtidigt som det innebär att ansvaret läggs på de underställda.  
 
Intervjuperson 3 ser detta som något positivt då detta ger den underställde möjligheter 
att utvecklas i nya arbetsuppgifter. 
 
Intervjuperson 2 känner att situationen med brist på konsekvent ledarskap bygger upp 
irritation i gruppen genom att individerna känner osäkerhet i hur de ska bete sig. 
 
Situationsanpassat ledarskap 
Intervjupersonerna anser att ledaren är väldigt noggrann med att ha en samstämmig 
struktur på arbetsfördelning, arbetssätt och presentation av resultatet över tiden. 
Ledaren vill med detta sätt att arbeta ge tydlighet och igenkännbarhet, men det medför 
att individens behov får stå tillbaka för att passa ledarens struktur.  
 
Intervjuperson 3 påpekade att ledarens önskan efter struktur inte tilltalar hans önskan 
om flexibilitet och möjlighet att arbeta fritt. Han menar vidare att ledarens önskan om 
konsekvent struktur inte överensstämmer med de värderingar som organisationen i 
stort vill ska råda. 

Individinriktat och uppgiftsriktat ledarskap 
Uppgiftsinriktat ledarskap är fokus för ledaren anser intervjupersonerna. 
Verksamheten som bedrivs på avdelningen har väldigt klara och tidsbestämda mål, 
vilket de anser kan vara en bidragande orsak till ledarens inställning. Problemet som 
intervjuperson 1 tar upp är att ledaren försöker ge sken av att vara individinriktad så 
länge de underställda möter de krav som är uppsatta, trots att det ofta innebär väldigt 
mycket övertidsarbete. När de underställda inte möter kraven av den anledningen att 
de jobbar normal övertid, märks det tydligt att ledaren övergår till att vara mer 
uppgiftsinriktad.  

Frågeområde 3 – Relationen mellan ledaren och den ledde 

Uppgiftsorienterade relationer och interpersonella relationer 
Avdelningen är uppbyggd i mindre grupper där interaktionen mellan chef och 
underställda är av stor vikt för att genomföra arbetet på ett tillfredsställande sätt. De 
intervjuade menar att arbetsuppgifterna hos de anställda är så beroende av varandra 
och i förlängningen av ledaren. Intervjupersonerna anser vid intervjuernas tidpunkt 
inte ha knutit några interpersonella relationer med ledaren, men en anledning till detta 
anser de skulle kunna vara att ledaren är relativt ny i organisationen.  

Tillhörighet 
Intervjuperson 1 nämner utan tvekan att hon har sin tillhörighet till organisationen 
med anledning av de sociala relationer som har blivit mer än bara arbetsrelationer. En 
av de viktigaste anledningarna till att hon över huvud taget infinner sig på jobbet varje 
dag är direkt relaterad till sina kollegor.  
 



 

39 

Intervjuperson 3 hade lite annorlunda åsikt rörande tillhörigheten. Han talade om 
kärleken till redovisningen, alltså vad organisationen gör, som den avgörande faktorn 
i detta. 
 
Intervjuperson 2 bekände sin tillhörighet till organisationen i liknande termer som 
intervjuperson 1, alltså en social tillhörighet med människor med liknande värderingar 
och mål.  
 
De var alla överens om att deras chef inte hade nåt med känslan av tillhörighet till 
organisationen att göra. 

Konflikter 
Samtliga intervjuade redogjorde för minst en konfliktfylld situation med sin chef, men 
även med övriga medarbetare. Sammanfattningsvis var åsikterna helt eniga om att alla 
konflikter inte var av kraftig karaktär, utan alla har kunnats lösas mellan chef och 
underställd på ett professionellt sätt. De menar att chefen ofta uppmärksammar 
liknande situationer kvickt för att inte skapa dålig stämning inom gruppen.  

Återkoppling 
På Manpower finns rutiner för att ge regelbunden återkoppling till de anställda. Denna 
rutin kallas för RAK-samtal. Ett RAK-samtal ska genomföras av gruppchef en gång i 
månaden med syfte att berömma och ge positiv feedback på tre områden, samt där 
konkreta förbättringsområden finns, ge kritik på max två områden för förbättring.  
 
Världsbilden hos intervjuperson 1 är som en enda stor och viktig tävling – alla 
moment är en tävling och är ännu ett tillfälle att göra sitt bästa för att vinna. Denna 
inställning menar hon själv kan skapa problem då kritik tas emot. Effekten av det är 
att viljan att göra ännu bättre ifrån sig tar plats och försvinner endast vid vinst. Det 
skapar en inre stress. Den spontana återkopplingen från chefen fattas. 
 
Intervjuperson 2 känner att viss återkoppling, som inte varit helt korrekt utfärdat, kan 
leda till press och även ångest. Positiv feedback är jätteviktigt och nödvändigt för att 
klara sig igenom svårare perioder, men ännu viktigare anser hon vara hur det 
levereras. Ett bra budskap kan bli helt fel om det levereras på fel sätt vid fel tidpunkt.  
 
Intervjuperson 3 menar att RAK-samtalen är som en katalysator. Utan återkoppling 
tycker han det blir svårt att se i vilken riktning det går hän. Han påpekar även att det 
förekommit återkoppling ”i blindo”, d v s man får uppmuntran för sånt som är 
självklara.  

Frågeområde 4 – Företagskultur 

Rekrytering  
Manpower har sedan länge noga utvalt sina anställda. Det är speciellt viktigt vid 
anställning till uthyrningsverksamheten då ”produkten” de säljer är just den anställda. 
Även för övrig personal är det viktigt att personligheten passar in i de strategier, 
värderingar och mål som manpower har. Både intervjuperson 1 och 2 tycks ha sett en 
mer avslappnad attityd till rekryteringskraven under de senaste åren då lågkonjunktur 
lyst upp arbetslivet.  
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Attityd och värderingar 
Alla intervjuade tycker det är oerhört viktigt med attityder och värderingar, och 
värderingar bör komma från sina ledare och attityder är mer subjektiva. Däremot 
säger intervjuperson 1 och 3 att de inte ser eller känner att värderingarna kommer från 
deras chef. De känner emellanåt lite frustration kring detta. Intervjuperson 2 tycker att 
det finns grupperingar bland de som är PKI:are och de som inte är PKI:are, och att det 
är lite småjobbigt. Samtidigt tycker de att PKI är bra värderingar som passar in i 
verksamheten.  

Skriv in det som jag har 

Frågeområde 5 – Motivation 

Herzbergs tvåfaktorteori 
Organisationen har enligt de intervjuade ingen strukturerad plan för att motivera de 
anställda. De upplever inte Herzbergs hygienfaktorer som uppfyllda till en 
tillfredställande nivå. Så de försök som ledare gör för att motivera faller med 
anledning att hygienfaktorerna är otillfredsställda. Enligt intervjuperson 1 så ges 
tomma löften som motivation, vilket inte motiverar alls.  

Försvarsmakten 

Ledare 

Definition på ledarskap  
Ledaren inom enhet två ser ledarskapet som att vara en coach, där delaktighet är 
centralt, men också ett sätt att styra. ”Det handlar om, jag försöker tänka som att jag är 
någon typ av coach, att man försöker få folk att vara delaktiga själva … att man 
försöker styra de här olika viljorna mot ett gemensamt mål.”  

Frågeområde 1 - Ledarskapets dygder  

Euboli – Se och göra rätt saker 
Ledaren inser att det är väldigt lätt att fastna och bli chokad då det är så väldigt 
mycket som ska göras. Att ha förmågan att lägga sig på en nivå så man har god 
överblick över organisationen och de uppgifter som ska lösas är därför väldigt viktigt. 
Det man gör blir sedan fokus för underställda. Om ledaren då fastnat vid någon detalj 
som inte är viktigt för hela organisationen blir därmed fokus för hela organisationen 
felaktigt och ogynnsamt. 

Hypomone – Tålamod 
En ledare i en så pass stor organisation måste ha förstå att den chefen gör har inte 
omedelbar effekt på gräsrotsnivå. Det tar tid att implementera beslut och agerande. 
Det kan ibland finnas en inbyggd misstro mot vissa av de inriktningar som ledaren vill 
att organisationen skall gå mot. Om ledaren då inte har ett aktivt tålamod finns risken 
att individerna i organisationen inte får den tid som behövs för att inse att riktningen 
är nödvändig och då blir resultatet inte lika bra som det annars hade kunnat bli. 
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Maietik - Underlätta ställningstagande 
Ställningstagande efterfrågas i organisationen upplever ledaren. Om ledaren tar tydlig 
ställning i olika frågor möjliggör detta att underställda därefter kan agera efter detta 
och i sin tur ta ställning i de efterkommande processerna. Ledaren anser att det är 
viktigt att hålla tempo i de processer som uppstår så inte underställda får agera själva 
utan ledarens styrningar. Ledaren talar om exempel om chefer som inte själva tagit 
ställning vilket gjort det svårt för underställda att sluta upp bakom ledarens vilja då de 
inte vetat vilken denna varit. Detta menar ledaren kan leda till att organisationens 
inriktning spretar åt olika håll vilket gör att den blir ineffektiv och underställda 
frustrerade.  

Frågeområde 2– Ledarskapets stilar 

Traditionellt ledarskap 
Ledaren anser att han försöker utöva sitt ledarskap genom att gå runt bland sina 
underställa och pratar med så mycket som möjligt. Han inser dock att Försvarsmakten 
är en organisation som av tradition arbetar mycket genom skriva direktiv och att hans 
tid är knapp vilket kan leda till att han inte hinner diskutera så mycket som han skulle 
vilja. Han försöker komma fram till lösningar på problem tillsammans med den ledde 
genom dessa diskussioner och han försöker även lämna utrymme för ledde att själv ta 
ställning. Ledaren menar att ledaren vet om vart organisationen ska men lämnar sedan 
till ledde att se hur man kommer dit. Både för ledarens egen del och för den leddes del 
sker återkopplingar med jämna mellanrum och det sker kontroll av genomförd 
verksamhet. 

Situationsanpassat ledarskap 
Ledaren anser att man måste variera mellan vilka man leder och hur pass mogna de är 
i sin utveckling. Han har många olika individer som har olika förutsättningar inom sin 
organisation. Det skulle inte funka om han bemötte alla likadant och gav dem 
uppgifter på samma sätt. Ledaren säger att även om han försöker anpassa sin 
ledarskapsstil beroende på vilka han bemöter så försöker han ändå hålla en 
någorlunda jämn nivå så underställda vet vad de har att vänta sig. 

Individinriktat och uppgiftsriktat ledarskap 
Ledaren anser att båda är viktiga och att man inte kan sätta dessa i ett 
motsatsförhållande. Om det ändå måste göras anser han att i princip är det viktigaste 
att uppgiften blir löst men dras detta för långt kommer såklart inte uppgift nr 2 bli löst. 

Frågeområde 3 – Relationen mellan ledaren och den ledde 

Tillhörighet 
Att vara chef ett ganska ensamt yrke så tillhörighet för egen blir det inte så mycket. 
Ledaren har ett litet team i sin stab som rådgivare och hjälpredor. Det finns olika 
arbetsgrupper eller staber som agerar rådgivare i olika frågor. Att känna tillhörighet är 
desto viktigare för de underställda som jobbar inom organisationen. Mycket arbete 
görs för att de ledda skall känna en tillhörighet både mellan varandra och med de 
värden som organisationen försöker förmedla. 
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Konflikter 
Är någonting som hela tiden uppstår i organisationen. Ledaren försöker tvinga ihop de 
som har konflikter så att de frotteras med varandra och på så sätt tvinga dem att lösa 
sina konflikter. Att konflikterna skulle gå så långt som till ett aktivt avsky mellan 
individer har inte kommit till hans kännedom. 

Återkoppling 
Alla inom organisationen har regelbundna samtal med sin respektive chef där dels de 
uppgifter som den ledde utfört samt den leddes personliga egenskaper utvärderas. 
Utvecklingssamtal sker både schematiskt och vid behov.  

Frågeområde 4 – Företagskultur 

Rekrytering 
Antagningen till officer sker efter fullgjord värnplikt, man har då haft god inblick i 
hur den ledde presterar och vad för slags behov som finns i organisationen. 
Rekrytering av erfarna officerare från andra förband är väldigt sällsynt och ovanligt. 
Ledaren anser problemet med en sådan rekrytering är att man inte vet vad man får. 

Attityder och värderingar kopplade till arbetet 
Diskuterande och förmedlande av de värden som Försvarsmakten har sker 
kontinuerligt genom arbetet med vision och motsv. värden till de underställda. 
Ledaren påtalar att deras organisation är i en liten speciell sits med hänvisning till vad 
som hände med förre chefen. Ledaren arbetar mycket med att det ska värdena förstås, 
uppfattas och delas av dem ledde. I och med att huvuddelen av de nu anställda 
officerarna i organisationen kommer från de egna leden ökar chansen att dessa delar 
de värderingar som organisationen försöker förmedla.  

Frågeområde 5 – Motivation 

Herzbergs tvåfaktorteori 
Ledaren är väl medveten om dessa teorier och anser att organisationen arbetar efter 
denna. Samtliga av hygienfaktorer försöker man ständigt förbättra även om ledaren 
inser att det alltid går att göra lite mer. De förslag som Herzberg hade för att höja 
motivationen hos de anställda är sådant som redan görs inom organisationen t ex 
arbetsrotation, utvidgning av arbetsuppgifter. 

Underställda 

Uppfattning om ledarskap - chefskap 
Uppfattningarna som intervjupersonerna har angett angående skillnaderna eller 
likheterna mellan ledarskap och chefskap skiljer sig inte nämnvärt åt. Intervju 
personerna angav alla att det var en skillnad när de skulle försöka definiera vad de 
ansåg att begreppen bestod av. De använde alla lite olika formuleringar men 
huvudsakligen ansåg de att en chef var utsedd ovanifrån medan en ledare utsågs av 
dem som skulle ledas. De ansåg vidare att det fanns lite olika skillnader genom vilket 
en chef styrde och hur en ledare styrde när man frågade denna fråga specifikt. En chef 
styrde genom instruktioner medan en ledare styrde mer coachande. När frågan om 
skillnader mellan dessa två begrepp inte frågades specifikt använde de alla dessa 
begrepp lite huller om buller vilket visar på att detta är något de har lärt sig att de 
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skiljer sig åt men för dem själva så upplevs inte skillnaden speciellt stor då de 
använder begreppen olika för olika saker. Det viktiga när de beskrev begreppen var att 
både chefskap och ledarskap handlade om att leda, styra och fördela det dagliga 
arbetet. 

Frågeområde 1 - Ledarskapets dygder  
Intervjuperson 1 valde att gå utanför de dygder som Kirkeby definierat när han 
ombads benämna de dygder som han ansågs viktigaste hos en ledare. Intervjuperson 1 
ansåg att det allra viktigaste hos en ledare var att denne hade ett högt anseende hos sin 
omgivning, både inom som utom den egna organisationen. Han hävdade att han inte 
såg någon mening med att anstränga sig och följa någon som inte ansågs lämplig av 
andra. När sedan intervjuperson 1 skulle söka sig till andra tjänster ansåg han att detta 
var mycket svårt om hans tidigare ledare inte hade ett högt anseende. Vidare hävdade 
han att troligtvis fick inte han relevanta arbetsuppgifter om hans högre chef inte hade 
ett högt anseende utan att de relevanta arbetsuppgifterna skulle delegeras till någon 
annan istället. 
 
Han ansåg att hans nuvarande chef hade ett högt anseende hos sin omgivning och han 
kände en stolthet i att jobba under honom.  

Euboli – Se och göra rätt saker 
Denna dygd var den som alla tre angav som en av de viktigaste dygderna som en 
ledare bör ha. Intervjuperson 1 pratade med betoning på ledarens förmåga att se saker 
i ett nytt ljus så att nya arbetssätt och metoder kan utvecklas men även att gamla 
arbetssätt och metoder kan användas på nya situationer. Han påtalade att det var 
onödigt att uppfinna hjulet på nytt och att det mesta redan var uppfunnet. Han pratade 
om att i det militära är allting runt. Många chefer försöker sätta sin prägel på 
organisationen genom att hitta nya sätt att arbeta på men han anser att efter ett 
tillräckligt långt tag så har arbetssätten och metoderna gått varvet runt och man gjorde 
på samma sätt som man gjorde för några år sedan. Intervjuperson 2 och 3 pratade mer 
med betoning på vikten av att ledaren gjorde rätt saker. Att ledaren hade en förmåga 
att ha en god överblick över sin organisation och förmågan att se vad som borde göras 
var viktigt för dem men viktigare var dock att sakerna verkligen gjordes. 
Handlingskraft var väldigt viktigt att ledaren besatt ansåg de båda, även om de 
använde lite olika formuleringar.  
 
Alla tre ansåg att deras ledare mer eller mindre hade denna förmåga. De anser att 
deras ledare söker efter information och arbetar fram passande instruktioner om 
uppdraget. Intervjuperson 1 talar om hur ledaren tar kontakt med sina överordnade 
och får ytterligare inriktning i vad uppgiften innebär och tar därefter fram de yttre 
ramarna de underställda skall verka inom. Detta görs för att undvika frustration både 
hos sig själv och de underställda. Intervjuperson 3 anser sig inte känna till om ledaren 
alltid lyckas se och göra rätt saker då han har ganska lite inblick i vad den högste 
chefen gör. Intervjuperson 3 uppfattning är dock att även om ledaren har förmågan att 
se och göra rätt saker för organisationen i helhet kan det ändå innebära att det inte 
alltid blir rätt för intervjuperson 3:s specifika enhet. 

Eufori – Helhjärtat engagemang 
För intervjuperson 3 var detta den viktigaste dygden. Om det inte lös igenom att den 
ledaren helst av helst ville göra var att leda denna organisation såg intervjuperson 3 
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inte det möjligt att han skulle anstränga sig så pass mycket som han skulle vilja göra. 
Om ledaren hade det helhjärtade engagemanget ansåg intervjuperson 3 det som inte så 
farligt om denne gjorde lite fel här och där då detta vägdes upp av engagemanget. Om 
ledaren inte hade detta engagemang skulle intervjuperson 3 ha mindre tålamod med 
eventuella fel och brister hos ledaren. 
 
Intervjupersonerna anser att ledaren har ett engagemang för organisationen. En av 
anledningarna de talar om är att ledaren kommer från de egna leden och har en god 
kännedom för vad det innebär att vara längre ner i hierarkin. Att ledaren bedriver 
kampanjer för att även utom organisationen för att säkerställa dess fortsatta existens 
och att den är viktig för Försvarsmakten i stort ses som väldigt positivt. Intervjuperson 
2 talar om att även om engagemanget syns tror han att ledaren till viss del anstränger 
sig för att främja sin karriär. Detta tror han då det inom Försvarsmakten verkar vara 
väldigt vanligt att enbart stanna en ganska kort tid på varje befattning innan det är 
dags att kliva upp på nästa nivå i karriärstegen. 

Hypomone – Tålamod 
Intervjuperson 2 tog upp att då order uppifrån ofta gavs i form av en order som gällde 
samtliga enheter inom organisationen att någonting särskilt skulle göras, ansåg han att 
det var väldigt viktigt att man som underställd fick tid på sig att tänka igenom ordern 
och fundera på vilket sätt som den skulle verkställas i hans specifika enhet på bästa 
sätt. Om tid inte gavs för kontemplation så tyckte han att risken var att saker utfördes 
på bästa sätt utan de hade en tendens att stressas igenom bara. Detta var inte önskvärt 
för intervjuperson 2 då han kände att detta framför allt drabbade de som var under 
honom i hierarkin. Intervjuperson 2 påtalade att det var viktigt med en balansgång 
mellan handlingskraft och tålamodsgivande. Om ledaren var för handlingskraftig 
tenderade detta att minska tålamodet hos ledaren för att processer tog tid hos 
underställd. Om ledaren hade lite för mycket tålamod trodde intervjuperson 2 att detta 
kunde leda till passivitet hos ledaren. 
 
Intervjupersonerna bedömer att ledaren försöker ge tid till underställda att möjliggöra 
att uppgiften löses. Detta blir dock i praktiken alltid lite för lite tid till tilldelad uppgift 
då det som intervjuperson 2 beskriver det, tidsramarna som ges uppifrån kapas lite i 
kanten för varje steg nedåt det tar. Så när det dimper ner till de underställda längst ned 
finns det inte alltid så mycket tid till eget tänkande och kvar. 

Övriga 
På frågan om de intervjuade anser att deras chef underlättar för deras eget 
ställningstagande. Svarade intervjuperson 1 att ledaren beskrev omständigheterna och 
förutsättningarna för situationen i stort men ville sedan ha synpunkter på möjligt 
handlande. Detta gjorde så att den intervjuperson 1 mest fick känslan att han bidrog 
till ledarens ställningstagande men inte så mycket till eget. 

Frågeområde2– Ledarskapets stilar 

Traditionellt ledarskap 
Intervjuperson 1 anser att ledarskapet utövas genom demokratisk ledarstil och ibland 
nästan genom låt gå. Han anser att han får mycket ansvar och att ledaren lyssnar på 
vad han har att säga. Då han får egna uppgifter att lösa anser att han får mycket fria 
händer att lösa uppgiften på. Att han sedan har löst uppgiften kontrolleras ibland 
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endast genom en väldigt enkel återkoppling av ledaren. Intervjuperson 1 anser att 
detta sker på detta sätt då ledaren litar på honom. 
 
Intervjuperson 2 och 3 anser att ledarskapet utövas genom en demokratisk ledarstil då 
en rak och ärlig kommunikation både uppåt och nedåt sker innan beslut fattas fullt ut. 
Intervjuperson 3 tror att i vissa fall är den demokratiska ledarstilen inte helt 
demokratisk rakt igenom utan ledaren i vissa fall har en klar och tydlig uppfattning 
hur problemet skall lösas och bara ger sken av att vilja få vägledning och ge sken av 
att underställda kan påverka beslutet. Ledarskapet sker därför ibland genom 
auktoritärt ledarskap enligt intervjuperson 3. 

Situationsanpassat ledarskap 
De anser att deras ledare har ett situationsanpassat ledarskap då detta kan variera lite 
grann beroende vilka han talar med och vilka uppgifter som delegeras. Intervjuperson 
3 anser det vara väldigt svårt att ha en fullständigt situationsanpassad ledarskapsstil. 
Han tror att de ledare som försöker använda denna stil har en grundläggande stil som 
endast anpassas lite grann beroende på vilka som bemöts. 

Individinriktat och uppgiftsriktat ledarskap 
Intervjupersonerna har lite olika siffror men de är alla överens om att ledaren är till 
huvuddel uppgiftsinriktad. Ledarens fokus bedömdes vara ca uppgiftsinriktad 60-70 
% och individinriktad 30-40 %. Alla är inriktade på detta synsätt så ingen som blir 
speciellt upprört när det går ut över personen om uppgiften tar över hand vid enstaka 
tillfällen. Intervjuperson 3 ansåg att om ledarens oförmåga att planera arbetet 
medförde upprepade gånger att de ledda kom i kläm var man inte så överseende med 
det uppgiftsinriktade synsättet.  

Frågeområde 3 – Relationen mellan ledaren och den ledde 

Uppgiftsorienterade relationer och interpersonella relationer 
Samtliga ansåg att de uppgiftsrelaterade relationerna hade en framträdande och viktig 
del i organisationen. Arbetet är så pass komplext och svårt att ledaren och de ledde 
inte klarar av att jobba enskilt. Jobbar nästan alltid i team. Då de jobbade så pass 
mycket tillsammans bidrar detta till att vänskapsband knyts. De upplever att de lär 
känna varandra på djupet speciellt när de tjänstgör i sådana extrema situationer och 
miljöer som de gör. 

Tillhörighet 
De upplevde att de överlag hade en stark tillhörighet till sin organisation. 
Tillhörigheten är starkare till sin egen del av Försvarsmakten och speciellt inom sina 
arbetsgrupper. Att de kände denna tillhörighet var mycket viktig för dem och de 
upplevde att både de och ledaren delade samma tillhörighet. Intervjuperson 1 utryckte 
att det viktigaste med att känna stark tillhörighet var inte av sociala skäl utan han 
trodde att han annars skulle missa vissa arbetsuppgifter om han inte var en del av 
gruppen. 

Konflikter 
Intervjupersonerna tog alla upp exempel på konflikter som existerat inom deras 
organisation men de ansåg inte att det var någon som var så pass allvarlig att den 
ledde till aktivt avsky. Att de underställda bytte arbetsuppgifter ganska ofta ansågs 
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vara en orsak till varför inte konflikter mellan ledaren och de ledde blev så allvarliga. 
Man visste om att man inte skulle jobba så länge ihop och då gick det att bita ihop om 
man inte funkade så bra ihop. Någon formell strategi för att komma tillrätta med 
kraftiga konflikter kände de inte till. 

Återkoppling 
Återkoppling och kontroll av genomförda uppgifter sker regelmässigt. Intervjuperson 
3 påtalar att det i det militära finns en förfarandesätt som är att om du gjort något bra, 
sägs ingenting. Har du gjort något dåligt får du konstruktiv kritik för att du ska göra 
bättre nästa gång. Positiv kritik inte alltid så vanligt. 

Frågeområde 4 - Företagskultur 

Rekrytering 
I och med att alla som tjänstgör inom organisationen har utbildats inom 
organisationen anser de att detta gör att nyanställda redan har bevisat att de är dugliga 
och att deras kompetens behövs. Intervjuperson 2 tar upp att det finns en tendens att 
inte ta de värnpliktiga som kavlar upp ärmarna och är villiga att ta lite skit utan det är 
lite grann de som klarar av de akademiska studierna som går vidare. 

Attityder och värderingar kopplade till arbetet 
Samtliga ansåg att den viktigaste faktorn som påverkar vad en underställd upplever av 
en organisation påverkas av vilka attityder och värderingar de har innan de går in i 
organisationen. Individer som tar ett officersyrke, tror de intervjuade, har lite andra 
attityder till grundläggande bekvämligheter och dyl. än vad andra har. De anser att det 
är bra att fokus läggs på att förklara organisationens värderingar och de håller till stor 
del med om dessa. Intervjuperson 3 tycker dock att vissa av de nya värderingarna är 
lite väl mesiga. Han anser att soldater utbildas för krig och då måste de lära sig att tåla 
lite. 

Frågeområde5 – Motivation 

Herzbergs tvåfaktorteori 
Intervjuperson 1 anser inte att organisationen inte gör så mycket för att höja de leddas 
motivation. Han säger att denna förutsätts vara hög från början. På frågan vad som 
motiverar svara han att få beröm för väl gjorda uppgifter samt att få göra meningsfulla 
uppgifter. Intervjuperson 2 anser att det som motiverar honom är att se att uppgiften 
löses på ett bra sätt och intervjuperson 3 anser att det är främst responsen från hans 
underställda som motiverar honom att göra bra ifrån sig. 
 


