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MEDARBETARES SYN PÅ BRA LEDARSKAP 

 
Maria Georgsson och Lisa Holmberg 

 
En ledare kan genom sitt ledarskap komma att påverka sina 
medarbetare både positivt och negativt. Mot bakgrund av detta är det 
angeläget att ledarskapet fungerar väl och utövas på bästa sätt. Syftet 
med denna intervjustudie var att identifiera vad som utgör ett bra 
ledarskap ur ett medarbetarperspektiv. Öppna intervjuer genomfördes 
med tio stycken medarbetare på ett företag inom data – och 
telefonibranschen. Induktiv tematisk analys visade att ett bra ledarskap 
definieras av sex kriterier: färdigheter, förmåga till oberoende, 
relationer, kommunikationsförmåga, förmåga att hantera 
arbetsprocessen samt stödjande förmåga. Analysen visade att 
variationer i respondenternas beskrivningar av det goda ledarskapet 
var kopplade till kön och ålder. Föreliggande resultat kan komma till 
användning för såväl erfarna som oerfarna personer i ledarposition.  

 
En ledare har stor betydelse för hur tillfredsställda medarbetarna känner sig i sitt arbete 
samt hur engagerade och prestationsinriktade de blir. Med denna möjlighet att påverka 
andra människor blir det särskilt viktigt att ledaren har förmågan att utföra sitt 
ledarskap på lämpligt sätt (Rubenowitz, 1990). Ledaren är således en viktig person då 
dennes förhållningssätt har en avgörande betydelse för arbetsgruppen. En ledare kan 
genom sin makt påverka andra människors tillvaro både direkt och indirekt. Genom att 
leda och fördela arbetet påverkar ledaren medarbetarna på ett direkt sätt och genom att 
utfärda betyg och ge referenser påverkar ledaren medarbetarna på ett indirekt sätt 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991). Mot bakgrund av detta är det betydelsefullt att 
undersöka vad medarbetare anser utgöra ett bra ledarskap.  
 

Vad är ledarskap? 
 
Det finns många olika definitioner på fenomenet ledarskap. Ahltorp (2003) definierar 
ledarskap som en process som utformas i ett samspel med medarbetarna, vilket innebär 
att det är just dem som tillskriver ledaren sin legitimitet att vara ledare (Ahltorp, 2003). 
Svedberg ger en annan definition på ledarskap och menar att detta är allt som en ledare 
representerar och företar sig. Att leda innebär en koordinering av arbetet på ett sätt som 
gör det möjligt för ledaren att bestämma (Svedberg, 2003). Lennerlöf menar att den 
moderna socialpsykologiska ledarskapsforskningen ser på ledarskap som en process 
mellan människor i stället för att det är något som bara finns hos en enskild individ. 
Ledarskapet är ett fenomen om hur olika människor fungerar tillsammans i större 
organisationer men även i mindre arbetsgrupper (Lennerlöf, 1981). 
Nedanstående definition har funnits vara komplett samt lättförståelig och har därför 
valts till att representera definitionen av ledarskap i följande uppsats: 
 

”Ledarskap är ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka 
andras tänkande, inställning och uppförande. När ledning sker inom ramen för en 



 3 

organisation är avsikten normalt att få andra att arbeta för att förverkliga vissa 
mål, motivera dem till att prestera mer och få dem att trivas i arbetet” (Jacobsen 
& Thorsvik, 2002, sid 473). 
 

Teorier om ledarskap 
 
Ledarskapsforskningen är oerhört omfattande då den under årens lopp lockat många att 
försöka finna de olika faktorer som utgör ett gott och effektivt ledarskap (Lennéer-
Axelson & Thylefors, 1991). På 1930-talet och en bit framåt fokuserade 
ledarskapsforskningen framförallt på en ledares personlighet och dennes specifika 
egenskaper. Andra menade att en ledare hade omedvetna motiv som gjorde dem till bra 
och effektiva ledare men det fanns också dem som ansåg att en bra ledare var 
karismatisk. Under 1960-talet ändrades fokus mot ledarens beteende, där ett sätt att se 
på ledarskapet var att det rådde ett bästa sätt att leda på, oberoende situationen. En 
annan syn var att en ledare bör anpassa sitt ledarskap efter den situation som råder. Den 
senare tidens ledarskapsforskning har främst studerat det samspel som sker mellan 
ledare och medarbetare. Sammanfattningsvis har det inte funnits en klar och 
överensstämmande bild om hur det goda ledarskapet eller vilken ledarstil som är den 
bästa.  
            

Ledare som personer. 
 
Runt 1930 fram till 1950-talet fokuserade den mesta av ledarskapsforskningen på vilka 
olika egenskaper som kännetecknade bra och effektiva ledare (House & Aditya, 1997). 
Man antog att förmågan att leda andra människor var något ärftligt och att 
framgångsrika ledare därför hade just specifika egenskaper som bidrog till att de 
lyckades i sitt ledarskap (Ahltorp, 2003).  
Ett flertal forskare visade på ett starkt samband mellan vissa personliga egenskaper och 
ett effektiv och framgångsrikt ledarskap (Gibb, 1947, Jenkins, 1947 & Stodgill, 1948). 
En av de egenskaper som särskilt lyftes fram är hög aktivitetsnivå, vilket innebär att 
ledaren, jämfört med andra personer, har lite mer energi och därför arbetar mer. En 
annan egenskap är intelligens, som mättes med ett IQ-test, där ledaren ligger långt över 
den genomsnittliga intelligensen. Vidare ansågs en bra ledare har ett högt 
självförtroende med en stark tro på sin förmåga att nå de uppsatta målen. 
Maktorientering är ytterligare en av de egenskaper som lyftes fram under denna tids 
forskning. Det ansågs att ledare är personer som söker makt men samtidigt klarar av att 
inte missbruka den. Utöver detta ansågs en bra ledare ha en stor prestationsönskan och 
en tendens att vilja sätta upp extremt höga mål för sig själv och andra. Den goda 
ledaren ser också till att använda alla nödvändiga resurser för att nå dessa mål. Att vara 
utåtriktad är ytterligare en egenskap som finns hos bra ledare, vilket visar sig genom att 
denne är säker på sig själv i olika sociala sammanhang. De strävar ständigt efter att 
uppnå inflytande och ställer in sig på att få med sig sina medarbetare (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). 
 
Utöver dessa typiska egenskaper ansågs en bra ledare också ha förmåga att formulera 
sig väl, kunna ta in och bearbeta mycket information och samtidigt ha god kunskap 
inom den bransch eller område organisationen befinner sig (House & Aditya, 1997).  
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McLelland (1975) presenterade LMP–teorin, vars förkortning står för The Leader 
Motive Profile, och menar att det finns tre omedvetna motiv hos de personer som blir 
goda och effektiva ledare. Ett av dessa är ledarens höga motivation att nå makt och 
status för att på så sätt kunna påverka andra människor, vilket är en förutsättning för ett 
effektivt ledarskap. Ett annat av dessa tre motiv är ledarens angelägenhet att utöva sin 
makt på ett moraliskt sätt, vilket resulterar i följares respekt och tillit till sin ledare. Det 
sista av dessa tre handlar om en ledares motivation att få makt, vilken ska vara större än 
behovet att knyta och upprätthålla personliga relationer till andra människor. På så sätt 
undviker ledaren att bli beroende av andra (McLelland, 1975).  
 
En annan teori som lyftes fram under denna tidsperiod var Charismatic Leadership 
Theory, som påvisar att bra ledare är karismatiska som personer. Detta innebär att 
ledaren innehar egenskaper såsom en stark vilja att influera andra människor samt ett 
extraordinärt högt självförtroende (House & Atitya, 1997).  
 

Ledares beteende. 
 
Under 1960–talet ändrades fokus i forskningen från att studera en ledares egenskaper 
till att titta mer på en ledares beteende. Framförallt studerades vilken effekt en ledares 
olika beteenden hade på de underordade. Denna beteendeskola identifierade två 
huvudsakliga ledarstilar, en uppgiftsorienterad ledarstil och en personorienterad. Den 
uppgiftsorienterade ledarstilen fokuserar på organisationens produktion och resultat, 
medan den personorienterade fokuserar på människorna i organisationen (House & 
Aditya, 1997). Utifrån detta tog sedan forskningen lite olika riktingar, där en av dem 
utgick från att det finns ett bästa sätt att utöva ledarskap på oberoende vad som 
kännetecknar situationen (kursivering gjord av författaren, Jacobsen & Thorsvik, 
2002).  
 
Blake och Moutons (1982) The Managerial Grid, är en av de teorier som anses 
representera perspektivet om att det råder ett bästa sätt att utföra ledarskap på. Teorin 
utgår från antagandet att all typ av arbete har sin grund i att det finns en uppgift att lösa, 
samt att det finns tillgång till människor att lösa uppgiften. Idéerna illustreras i en 
modell som är uppbyggd av en horisontell och en vertikal axel. Den horisontella axeln 
representerar ett produktionscentrerat ledarskap medan den vertikala representerar ett 
medarbetarcentrerat. Varje axel består av 9 nivåsteg där siffran 9 är den högsta på 
respektive axel. Det produktionscentrerade ledarskapet kännetecknas av klara direktiv 
till medarbetarna samt skapandet av en fungerande arbetsgrupp genom delaktighet, 
öppenhet och respekt. Den medarbetarcentrerade dimensionen däremot, innebär att 
ledaren har fokus på sina medarbetare och uppmärksammar varje individ i 
organisationen, bland annat genom att ge dem belöning och beröm. De två 
ledarskapsdimensionerna skapar olika kombinationer beroende på hur högt ledaren 
befinner sig på respektive axel. En ledare som har kombinationen 1,9 är lågt 
produktionscentrerad (1) men högt medarbetarcentrerad (9) medan en ledare som har 
kombinationen 9,1 är högt produktionscentrerad (9) men lågt medarbetarcentrerad (1). 
Enligt Blake och Mouton (1982) går således den bästa och mest effektiva ledarstilen att 
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finna vid kombinationen 9,9, där ledaren är högt produktionscentrerad och högt 
medarbetarcentrerad.  
 

Situationsanpassat ledarskap. 
 
En annan typ av ledarskapsforskning som bedrevs under 1960-talet, antydde att det inte 
var fullt så enkelt att det rådde endast ett bästa sätt att leda på. Man antog istället att allt 
ledarskap är situationsbetingat, vilket innebär att olika situationer kräver olika 
ledarstilar (Jacobson & Thorsvik, 2002). Fiedlers Contingency Theory (1971), var den 
teori som först presenterade hur en ledares beteende och personlighet samverkar med 
olika situationella betingelser (House & Aditya, 1997). Teorin är uppbyggd av tre delar 
vilka är ledarstil, en gynnsam situation samt gruppeffektivitet. Gruppens effektivitet är 
beroende av vilken situation som råder samt på vilket sätt ledaren utför sitt ledarskap 
(Fiedler, 1971). 
 
Hersey och Blanchard (1982), är också två framträdande namn inom den 
situationsbetingade traditionen. I sin Life Cycle Theory utgår de från att ledarskap 
utövas i två olika dimensioner, en relationsdimension och en uppgiftsdimension 
(Svedberg, 2003). En god och effektiv ledare bör anpassa sitt ledarskap efter de olika 
förhållanden och problem de kan tänka ställas inför, men också ha förmågan att 
anpassa sin ledarstil efter varje enskild medarbetare. Exempelvis bör en ledare ge klara 
direktiv, vägledning och stöd till de medarbetare som inte riktigt utvecklat de 
färdigheter som behövs för att utföra arbetet på ett korrekt sätt. En situationsanpassad 
ledare ska då forma sitt ledarskap efter dessa medarbetares behov, för att på så sätt 
minska deras osäkerhet. När medarbetarna däremot kommit till det stadium där de kan 
ta ansvar för sig själva och arbetets utförande, bör ledaren ta ett steg tillbaka genom 
mindre direktiv och istället använda sig av en tvåvägskommunikation. Ledaren intar på 
så sätt mer en bakgrundsroll i arbetet och låter medarbetaren till största del sköta sig 
själv (Hersey & Blanchard, 1982).  
 

Senare tidens ledarskapsforskning. 
 
Den senare tidens ledarskapsforskning har större fokus på det samspel som sker mellan 
medarbetare och ledare (Ahltorp, 2002). LMX är en förkortning på Leader Member 
Exchange och är en av den senare tidens teorier som fokuserar på de tre områdena 
ledare, dess följare samt relationen mellan dessa. Ett bra ledarskap uppstår, enligt 
teorin, när ledaren och dennes följare har förmågan att utveckla en vuxen och mogen 
relation mellan sig, vilket gagnar båda parterna (Grean & Uhl-Bien, 1995). Jämfört 
med tidigare fokus på ledares egenskaper och beteenden, tror många att denna typ av 
ledarskap förutspår bättre resultat för organisationerna (House & Aditya, 1997).  
 
En annan ledarskapsteori är Implicit Leadership Theory, som fokuserar på de 
värderingar och uppfattningar människor har om ledarskap (Lord, Binning, Rusch & 
Thomas, 1978; Lord, DeVader & Alliger, 1986; Lord, Foti & DeVader, 1984; Lord & 
Maher, 1991 refererat i House & Aditya, 1997). Teorin utgår från antagandet om att en 
enskild individ aldrig kan anses vara en ledare förrän han uppfattas av andra att vara 
ledare (Mischels, 1973). Dessa olika uppfattningar och värderingar skapas antingen 
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genom spontana och automatiska processer eller genom kontrollerade och 
betänksamma slutsatser, det vill säga både omedvetet och medvetet. De olika 
uppfattningarna och värderingarna bildar ett slags ramverk inom vilket individen gör 
sina bedömningar för den eventuella ledarens utförande och beteende. Varje människa 
har sin subjektiva uppfattning om vad som kännetecknar en ledare och hur denne ska 
agera. Utifrån dessa uppfattningar avgör varje enskild individ huruvida en person anses 
var ledare eller inte, men också om den eventuella ledaren anses utföra ett bra eller 
dåligt ledarskap (Lord & Mather, 1991 refererat i House & Aditya, 1997).  
 
I en undersökning (Thylefors, 1991) gjord inom vård- och omsorgssektorn studerades 
både ledare och medarbetare för att finna vad som kännetecknar en bra arbetsledare. 
Studien redovisar att en bra ledare skall vara öppen och lyhörd men framförallt en 
person som har förmågan att lyssna. Vidare ansåg man att ledaren ska visa lojalitet och 
omtanke för sina anställda. En bra ledare beskrivs utöver detta som tydlig, ärlig och 
uppriktig men också som en person som ger sina medarbetare viss frihet och ansvar 
och på så sätt visar sin tillit till de anställda. Det framkommer även att en ledare på 
bästa tänkbara sätt ska visa medarbetarna uppskattning och på så sätt förmedla att varje 
enskild individ är en viktig del av organisationen. 
 
I en studie (Rosen, 1998) som genomförts med intervjuer och observationer av olika 
ledare, har man funnit åtta typiska principer för hur människor bör ledas. Den första 
principen handlar om en ledares vision att se helheten och kunna förmedla den till 
andra, vilket leder till att alla arbetar mot samma mål. Den andra principen berör en 
ledares förmåga att skapa tillit, vilket binder samman människorna i organisationen. 
Tilliten bygger ledaren upp genom att delegera ansvar samt att dela med sig av relevant 
information. Den tredje principen handlar om en ledares förmåga att göra medarbetarna 
delaktiga, vilket leder till hängivna medarbetare. Enligt fjärde principen måste ledaren 
känna till sina styrkor och tillkortakommanden samt kunna anpassa sig till olika 
omständigheter. En ledare är i en ständig process att försöka utveckla sig själv. 
Liknande process sker i organisationen, där en ledare i sin tur bör uppmuntra sina 
medarbetare att ständigt utvecklas i arbetet. Den femte principen tar fasta på en ledares 
strävan efter en organisationskultur där det råder ömsesidig respekt. Dessutom ser 
ledaren fördelar med att människor är olika. Enligt den sjätte principen 
uppmärksammar ledaren sina medarbetares olika förmågor och talanger och använder 
sig av dem. Den sjunde principen innebär att en ledare måste ha integritet, hög moral, 
vara principfast samt kunna agera etiskt korrekt. Den åttonde och sista principen 
handlar om vikten av gemenskap i en organisation, vilket ökar varje persons vilja att 
prestera sitt yttersta. En ledare har till uppgift att sträva mot denna gemenskap. 
  
Syfte 
 
Litteraturgenomgången visar att tidigare studier inom området (Rosen, 1998) till stor 
del har fokuserat på ett ledarperspektiv. Mot bakgrund av detta är det angeläget att 
komplettera tidigare forskning med en studie om ledarskap ur ett medarbetarperspektiv. 
Syftet med denna intervjustudie var att identifiera vad som utgör ett bra ledarskap 
utifrån medarbetarnas perspektiv. 
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Metod 

 
Intervjupersoner 

 
Intervjupersonerna består av fem män och fem kvinnor som är i åldrarna 26 till 55 år. 
De har förvärvsarbetat mellan 3,5 och 30 år och varit anställda på det aktuella företaget 
mellan 2 månader och 9 år. Respondenterna arbetar på ett större företag inom data- och 
telefonibranschen och är anställda vid fyra olika avdelningar. 
 
En privat kontakt introducerade oss till företaget där intervjuerna genomfördes. 
Personalansvarig på företaget kontaktades först via telefon och fick en kort presentation 
av uppsatsens ämnesområde och tillfrågades om det var möjligt att få genomföra 
intervjuerna på företaget. Information om studiens syfte, praktiska genomförande samt 
etiska förhållningssätt e-postades till kontaktpersonen, enligt önskemål. Med avsikt att 
få en jämn könsfördelning bad vi om att få intervjua fem kvinnor och fem män.  
Personalansvarig e-postade i sin tur ut förfrågningar till olika avdelningar och var på så 
sätt behjälplig med att få tag på sju av de tio intervjupersonerna. Av dessa sju var fem 
kvinnor och två män. De tre resterande männen rekryterades genom den privata kontakt 
som introducerat oss till företaget.   
 
Datainsamling 
 
Enskilda intervjuer på 20- 60 minuter genomfördes med deltagarna. Intervjuerna var 
halvstrukturerade (Trost, 2005) och utgick ifrån sju övergripande frågor samt ett 
mindre antal följdfrågor, som förberetts i en intervjuguide. Denna användes under 
samtliga intervjuer, för att säkerställa att alla frågeområden berördes. Avsikten var att, i 
så stor utsträckning som möjligt, låta respondenterna ge oss relevant information, där 
intervjuarens uppgift var att hålla samtalet inom ämnets ramar. Den första och även 
huvudsakliga frågan var: hur skulle du beskriva en bra ledare?  
 
Vi genomförde intervjuerna på enskilt håll för att undvika risken att respondenterna 
skulle känna sig obekväma med att bli intervjuade av oss båda samtidigt. Antalet 
intervjuer fördelades jämnt mellan oss intervjuare. En av oss intervjuade tre män och 
två kvinnor medan den andra intervjuade två män och tre kvinnor. Samtliga intervjuer 
genomfördes under en och samma vecka, fördelade på två olika dagar. Under första 
dagen utfördes tre av intervjuerna och under dag två genomfördes resterande sju. 
Intervjuerna hölls på företaget, varav sju av dem i olika enskilda konferensrum belägna 
på entréplanet. De resterande två hölls, var och en, i ett avskilt konferensrum uppe på 
en av avdelningarna. Innan intervjuerna påbörjades upplystes varje deltagare om 
undersökningens syfte och praktiska utförande. Alla deltagarna informerades också om 
att intervjuerna skulle spelas in på kassettband och att materialet skulle utgöra underlag 
för en kandidatuppsats. Vidare underrättades deltagarna om att deras uppgifter och den 
information som de lämnat, skulle behandlas helt konfidentiellt och inte kunna kopplas 
ihop med deras person. Vi klargjorde för respondenterna att de när som helst kunde 
avbryta intervjun om de önskade. Dessutom utlovades att respondenterna skulle få ta 
del av det färdiga resultatet. 
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Analys 
 
Samtliga bandinspelade intervjuer transkriberades ordagrant. För att få en bättre inblick 
i materialet, togs beslutet att transkribera varandras intervjuer. De transkriberade 
intervjuerna analyserades med hjälp av induktiv tematisk analys. Inledningsvis lästes 
varje intervjuprotokoll igenom ett antal gånger på var sitt håll, för att senare 
genomarbetas ytterligare ett par gånger av oss båda tillsammans. Vid den gemensamma 
genomgången av intervjuprotokollen antecknades nyckelord i marginalen. Dessa 
nyckelord utgjorde underteman som sedan grupperades in under ett antal huvudteman. 
Därefter lästes intervjuerna igenom ytterligare en gång tillsammans och textstycken 
markerades, vilka placerades in under respektive tema. Ur detta skapades slutligen en 
modell för att visuellt tydliggöra de funna temana. 
 

Resultat 
 
Ur materialet framkom sex stycken teman som visade sig vara betydelsefulla för vad 
som utgör bra ledarskap ur ett medarbetarperspektiv.  De övergripande teman som 
utkristalliserade sig var färdigheter, förmåga till oberoende, relationer, 
kommunikationsförmåga, förmåga att leda arbetsprocessen och stödjande förmåga.  
Under respektive huvudtema presenteras ett antal underteman av liknande karaktär för 
att på så sätt göra resultatavsnittet tydligt.  
  
Färdigheter 
 
Detta tema handlar om de grundläggande färdigheter som varje ledare bör besitta. 
Denne ska ha god kunskap om företagets produkter och tjänster samt den bransch, 
organisation och avdelning som han eller hon befinner sig i. Ledaren bör också ha 
kunskap om det arbete som dagligen utförs. Utöver detta ska ledaren även vara 
kompetent i sitt ledarskap och det råder delade meningar, bland intervjupersonerna, om 
vad denna kompetens innebär. Vissa personer är mer lämpade än andra att vara ledare, 
då dessa naturligt besitter ledarkompetenser.     
 

Kunskap. 
Några intervjupersoner lyfter på olika sätt fram att en ledare bör ha kunskap om den 
bransch som företaget befinner sig i, om produkter och tjänster som företaget erbjuder 
samt det operativa arbetet. Vidare påpekas att ledare, utöver kunskap om sin egen 
avdelning, också bör ha kunskap om organisationen i stort. Dessa kunskaper anses vara 
nödvändiga för att en ledare ska förstå verksamheten och på så sätt kunna leda och 
fördela arbetet. En respondent menar att personen i fråga bör ligga steget före och vara 
en slags marknadsanalytiker, det vill säga ha kunskap om och intresse för hur företaget 
skall kunna konkurrera på marknaden.  Ledaren bör också ha en uppfattning om hur 
marknaden kommer att se ut i framtiden, vilka produkter och tjänster som kommer att 
efterfrågas och var prisnivån kommer att ligga. Vidare påpekar respondenten att en 
ledare som inte besitter dessa kunskaper kommer att få svårt att behålla sin ledartjänst 
på längre sikt.  Dessutom underlättas arbetet för de anställda när deras ledare har 
ovannämnda kunskaper, vilket i sin tur inger respekt hos medarbetarna.  
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”Han eller hon måste ha koll på marknaden, branschen eller det vi håller på med. 
Både övergripande och kunna gå ner på detaljnivå. Det underlättar för alla och 
ger respekt.”  

 
Kompetens.  

 
Flera av intervjupersonerna berörde ämnet kompetens. De associationer som gjordes 
till begreppet var förmågan att ta ansvar, att kunna fördela arbetet mellan de anställda, 
att ha förmågan att vara en god lyssnare samt att kunna driva saker framåt. Dock rådde 
inte en klar och gemensam bild av vad begreppet kompetens innebär för 
intervjupersonerna. En av respondenterna menar att en bra ledare nödvändigtvis inte 
behöver inneha spetskompetenser, utan det är viktigare att han eller hon har förmågan 
att lyssna och se andra människor. En annan intervjuperson anser att en ledare kan vara 
kompetent på pappret utan att faktiskt vara det i verkligheten. Någon säger att en bra 
ledare inte nödvändigtvis behöver ha specifika ledarkunskaper, utan att vissa 
människor naturligt besitter de rätta ledarskapskompetenserna. 
 

”Jag menar, vissa människor kanske blir jättebra ledare men de kan egentligen 
ingenting om det, för de är inte duktiga rent kunskapsmässig men de är jättebra 
som ledare. För de är jätteduktiga på att fördela. De är jätteduktiga på att lyssna. 
De är jätteduktiga på att driva saker framåt, att det händer något.” 

 
En av respondenterna menar att inte alla människor är lämpade till att vara ledare. Det 
är dock viktigt att personen i fråga har viljan att vara ledare samt att denne har ett 
intresse för andra människor. Vidare påpekar respondenten, att somliga individer 
fungerar bäst som ”vanliga” medarbetare medan andra besitter den kompetens som 
behövs för att vara en bra ledare.  
  
Förmåga till oberoende  
 
I följande tema presenteras självsäkerhet, tydlighet och ärlighet, vilka är egenskaper 
som en bra ledare bör ha. Det handlar om att en ledare ska vara oberoende på så sätt att 
denne inte låter sig påverkas av andra människors tyckande och tänkande. En ledare 
bör stå stadigt i besvärliga situationer samt ha mod och styrka att ta plats bland andra 
auktoriteter. En bra ledare ska också vara tydlig och ärlig mot både sina medarbetare 
och sig själv.  
 

Självsäker. 
 
Det framkommer att en bra ledare bör vara stabil som individ och inneha ett gott 
självförtroende. Detta önskvärda självförtroende visar sig genom att ledaren står stadigt 
i besvärliga situationer och miljöer och att han eller hon inte flyr undan dessa. En av 
respondenterna menar att det handlar om att ledaren ska vara orädd. En annan menar att 
ledaren ska kunna ta det yttersta ansvaret och ta itu med eventuella problem som kan 
uppstå internt i arbetsgruppen eller på avdelningen. 
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”Men det är väl att klara av att vara den som tar det yttersta ansvaret. Att inte 
smita undan när det kommer upp jobbiga frågor, utan att är det problem i gruppen 
så ska ledaren stå som en stadig fura där och ta tag i det.” 

 
Vissa anser att en ledares självförtroende är minst lika viktigt i situationer som kan 
uppstå i övriga organisationen, det vill säga utanför den egna avdelningen och 
arbetsgruppen. En av intervjupersonerna tycker att ledaren i fråga ska våga stå upp för 
sin avdelning och sin personal gentemot övriga i organisationen. Denne menar att 
ledaren ska tro på sig själv, sin personal och det avdelningen arbetar med samt ha 
förmåga att sprida det i företaget. En självsäker ledare låter sig inte trampas på av andra 
ledare inom företaget men har samtidigt förmågan att föra ödmjuka dialoger och 
diskussioner med andra avdelningar. 
 
Det framkom också att en ledares självförtroende är viktigt under en beslutsgång, så 
tillvida att han eller hon inte bör vela fram och tillbaka, utan vågar ta ett beslut trots att 
det råder en risk för att misslyckas. Om den valda vägen visar sig vara fel ska ledaren 
vara självsäker nog att stå för misslyckandet och inte skylla det på någon annan, säger 
några av respondenterna. Någon anser att en ledare med gott självförtroende också ska 
våga ta beslut, trots att han eller hon kan tänkas möta på motstånd från personalen 
under vägens gång. Vissa beslut kan ha en negativ utgång för en eller flera medarbetare 
och då menar respondenten att ledaren skall klara av att möta och hantera den 
besvikelse som kan uppstå, på ett bra sätt. Att ledaren vågar stå för sitt beslut på det här 
sättet tyder på självsäkerhet och integritet. 
 
En av intervjupersonerna menar att en ledare bör inneha ett visst lugn och inte agera för 
mycket utefter sina känslosvängningar, vilket kan skapa oro och turbulens i 
arbetsgruppen. En annan menar att en ledare som saknar självförtroende kommer att få 
svårt att få med sig den egna arbetsgruppen att sträva åt samma håll som sig själv. 
  

Tydlig och ärlig. 
 
Det framkommer två olika aspekter av tydlighet och ärlighet hos en ledare. Den första 
handlar om att en ledare bör vara tydlig och ärlig i den direkta kommunikationen med 
sina anställda. De flesta respondenterna efterlyser att deras ledare ska vara raka och 
ärliga, framförallt vid framförandet av negativ kritik. De vill inte att deras ledare ska 
linda in kritiken eller prata bakom ryggen på dem, utan föredrar att han eller hon 
vänder sig direkt till den medarbetare som den negativa kritiken är riktad till. En ledare 
som på ett rakt och konstruktivt sätt framför negativ kritik skapar en tydlighet för de 
anställda. Några av respondenterna uttrycker att det annars kan skapa en oro och 
osäkerhet då de inte vet om det arbete de utför görs på rätt sätt eller inte. De säger 
också att de vill veta om de gör något fel så att de i så fall kan korrigera sitt sätt att 
arbeta. De anser det vara utvecklande att bli korrigerade i sitt arbete, då det kan bidra 
till att på så sätt få nya infallsvinklar till hur arbetet kan utföras på bästa sätt. Detta 
förutsätter dock att ledaren i fråga följer upp den negativa kritiken med tips och idéer 
på hur den anställde kan lösa uppgiften på ett alternativt sätt. Det framkom i 
intervjuerna att ärlighet kan komma i form av att ledaren håller det han eller hon har 
lovat, exempelvis olika slags överenskommelser mellan ledare och anställd. En av 
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respondenterna säger att det är viktigt att en ledare håller fast vid beslut som han eller 
hon har tagit, det vill säga agerar konsekvent, vilket i sin tur visar på ett rakt och ärligt 
sätt att leda.  
Sammanfattningsvis menar de flesta att en ledare måste vara rak och ärlig för att på så 
sätt skapa tydlighet i den dagliga verksamheten och minska eventuell osäkerhet hos 
personalen. En respondent uttrycker: 
 

”Allt ledarskap måste ju utgå ifrån att man menar det man säger.” 
 
Tydlighet och ärlighet hos en ledare kan också komma i form av att denne vågar 
erkänna för sig själv att han eller hon inte räcker till i alla lägen och därför ska våga be 
om hjälp när det behövs. En bra ledare ska enligt respondenterna vara prestigelös på så 
sätt att han eller hon inser sina begränsningar i sitt ledarskap. Den prestigelöse ledaren 
har inga problem med att erkänna för sig själv och för andra att dennes kunskaper och 
kompetenser kanske inte räcker till i alla lägen. Några respondenter säger också att en 
ledare inte ska vara rädd för att be om hjälp och förstärkning i sådana lägen, för att på 
så sätt kunna lösa situationen. En av respondenterna säger att det kan handla om 
situationer där medarbetare i arbetsgruppen av någon anledning mår dåligt och att 
ledaren i det läget upplever att han eller hon inte klarar av att hantera situationen själv. 
Denne skall då vara prestigelös nog att kunna be om hjälp från exempelvis 
företagshälsovård eller annan kunnig person på företaget: 
 

”Jag tror att det är väldigt viktigt att om man som ledare inte kan själv, ta hjälp av 
någon som kan, så att man inte bara nonchalerar utan att man som ledare går och 
ber om hjälp.” 
  

En ledare skall också vara orädd för att tillsätta andra personer på de poster som han 
eller hon själv inte anser sig klara av, menar en respondent. Enligt denne ska ledaren 
kunna ta ett kliv tillbaka och på så sätt visa att han eller hon faktiskt inte är bäst på 
allting och därför inte klarar av alla situationer på egen hand.   
En prestigelös ledare ska inte känna sig hotad av duktiga och framåtsträvande 
medarbetare som verkligen vill klättra uppåt i företaget, menar en annan. En bra ledare 
skall i detta fall kliva åt sidan och ge dessa medarbetare möjligheten att göra den 
karriär de önskar istället för att sätta käppar i hjulen med rädsla för att själva bli 
utkonkurrerade. Respondenten menar också att en prestigelös ledare är beredd att ge 
dessa medarbetare det utrymme de behöver med vetskap om att de annars kommer att 
söka sig vidare till en annan organisation. Det är bättre för både ledaren och 
organisationen att behålla kompetensen inom företaget istället för att göra sig av med 
den på grund av att ledaren känner sig hotad av konkurrensen: 
 

”Dina kreativa människor kan du aldrig hindra från att springa och springa fort, 
då gör du bort dig. För de kommer att springa förbi dig och springa till någon 
annan istället. Då är det bättre att alliera sig med dem och se till att de verkligen 
får utvecklas.” 
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En ledare bör värna om att behålla en bra relation till medarbetare som väljer att söka 
sig vidare till andra företag som erbjuder utvecklingsmöjligheter som inte finns inom 
den egna organisationen: 
 

”Ja, men att man fortsätter att ha en bra relation med en person även om den så att 
säga lyfter på hatten och går över till ett annat företag.  Så att den får en chans att 
ta ett steg som kanske inte fanns inom bolaget eller som låg längre bort, så att 
man alltid skiljs som vänner på något vis. Det tror jag också är viktigt.” 

 
Relationer 
 
Detta tema fokuserar på den relation som en ledare bör ha till sina anställda. En bra 
ledare bör vara en förebild som medarbetarna kan se upp till och lära sig något av. 
Huruvida en ledare ska ha en ”kompisrelation” med de anställda, råder det delade 
meningar om. Åsikterna går från att en ledare bör ha full distans till sina medarbetare 
till att ledaren faktiskt bör var som vilken vän som helst. 
 

Vara förebild.  
 
En bra ledare ska vara en förebild för de anställda och vara en person som de känner att 
de kan lära sig något av. En respondent uttrycker att det finns mycket att lära av sin 
ledare genom att bara titta på hur denne utför sitt arbete.  
 

”Och sen kan man ju lite grann få en förebild av ledaren, ”ja hon gör så där” eller 
”han gör så”, man kan ju lära sig mycket av dem. Har man en ledare som man 
tycker är klok då finns det ju mycket att hämta.” 

 
En annan säger att denne har behov av att ledaren är bättre på arbetet än vad 
respondenten själv är, och på så vis blir ledaren dennes förebild. Detta motiverar till att 
utföra ett bra arbete i strävan att bli minst lika framgångsrik som den egna ledaren. 

 
Några av respondenterna säger också att de vill se upp till sin ledare och känna 
beundran för personen i fråga och att han eller hon därför bör föregå med gott exempel. 
Det kan handla om så enkla saker som att ledaren definitivt bör vara den som kommer i 
tid och förberedd till ett möte. 
 

Roller.  
 
Under intervjuerna framkom det tydligt att det råder delade meningar om hur ledaren 
ska förhålla sig till de anställda gällande den privata sfären. Några anser att en bra 
ledare bör hålla full distans till sina medarbetare, med andra ord inte ha någon 
kompisrelation med dem överhuvudtaget. 
Detta hindar dock inte ledaren och de anställda från att ha det trevligt tillsammans på 
arbetet men fokus bör ligga på verksamheten och arbetets utförande:  

 
”Jag trivs bättre med att ha det här professionella förhållandet till min ledare och 
med det menar jag alltså åtta till fem, ”strictly business” /…/ vi är där för att göra 
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business, vi är inte här för att vi ska ha det trevligt på det sättet. Vi ska ha trevligt 
när vi gör business men det är under andra former.” 

 
En kompisrelation mellan anställd och ledare kan resultera i att ledarskapet försvagas 
och att respekten för ledaren försvinner, säger en annan respondent. Det kan dessutom 
bli svårare för ledaren att tillrättavisa och beordra en så kallad kompis än personer som 
ledaren lyckas hålla en professionell relation till.  
 
Andra respondenter tycker att en bra ledare skall ha förmågan att finna en balans 
mellan det professionella och det icke-professionella förhållningssättet till sina 
anställda. En sådan typ av person har förmågan att förmedla när han eller hon agerar 
ledare men också när denne klivit ur ledarrollen och agerar som vän och jämlike. 
Respondenterna har ett behov av en ledare som känner dem på ett personligt plan, 
samtidigt som denne skall kunna koppla bort den typen av relation vid behov:  
 

”Och så kan hon ju ha utvecklingssamtal på ett professionellt sätt trots att hon 
känner oss väldigt bra och ställa alla de här frågorna hon ska. Då markerar hon att 
nu är jag chef och nu är jag professionell medan hon i andra sammanhang kan 
vara den som sitter och skojar och den vi äter lunch med och pratar om helt andra 
saker.” 

 
Dessutom uttrycker några att de inte gör någon större åtskillnad mellan sin ledare och 
sina arbetskamrater. Med detta menar de bland annat att man ska kunna prata om 
samma saker med sin ledare som med vem som helst och kunna skoja till det i form av 
practical jokes och annat. En av dessa respondenter säger: 
 
”Det viktigast är ändå någonstans att man känner att man nästan är kompis med 
personen i fråga.” 
 
Kommunikationsförmåga  
 
Detta tema innehåller en ledares förmåga att göra sina medarbetare delaktiga på olika 
sätt, där en av de viktigaste byggstenarna är förmågan att kunna kommunicera med sin 
personal. Det handlar om att lyssna på sina anställda och ha förmågan att därefter 
kunna föra en dialog. En ledare kan också göra sina medarbetare delaktiga genom att 
vidarebefordra relevant information samt se till att den når dem i god tid.  
 

Kommunikation. 
 
Det framkom att en bra ledare skall vara duktig på att kommunicera, vilket innebär att 
personen skall kunna lyssna och ta in vad andra människor säger. Utöver detta anser 
några intervjupersoner att en ledare även ska vara duktig på att upprätthålla en dialog. 
En av respondenterna menar att det är viktigt att ledaren inte håller en 
envägskommunikation utan att denne är lyhörd och låter sina medarbetare komma till 
tals. De flesta uttrycker också att ledaren bör vara en god kommunikationspart och på 
så sätt kunna agera ”bollplank” att diskutera problemställningar och idéer med. Denna 
typ av kommunikation utvecklar den egna personen och skapar möjlighet att växa i 
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arbetet, i den takt man själv önskar. En ledares förmåga att kunna föra en dialog är 
nödvändig för att han eller hon skall kunna förmedla till den anställde om vad som 
förväntas av denne, menar en respondent. En god kommunikation kan också skapa en 
god kontakt mellan ledare och anställd, säger en annan. 
 

”Man diskuterar åt olika håll så att säga. Man informerar och man lyssnar så att 
bägge kan både ge och ta. Att man är öppen i båda riktningarna så att man har en 
bra kontakt med sin ledare.” 

 
Information. 

 
En respondent säger att en ledare hellre ska informera för mycket än inte alls. Det är 
viktigt att all information kommer ut så fort som möjligt oavsett om den är positiv eller 
negativ för medarbetarna. Det är också lika viktigt att ledaren är den som först lägger 
fram informationen i stället för att de anställda får höra det på omvägar, vilket kan 
skapa en osäkerhet och ryktesspridning i korridorerna, uttalar respondenten. Det 
framkommer att de anställda är medvetna om att deras ledare kan få information från 
till exempel ledningsgrupp, som han eller hon av affärsmässiga skäl inte kan föra 
vidare till personalen. Däremot finns en önskan om att den information som får 
vidarebefordras, skall presenteras så fort som möjligt: 

 
”Det får inte bli att man missar informationen. Det är ju det värsta anställda vet, 
när informationen är otydlig eller obefintlig /…/ Har du någonting att informera 
om, gör det så fort som det går oavsett om det är bra eller dåliga nyheter.” 

 
En annan intervjuperson menar att respektive avdelning kan komma på efterkälken om 
inte ledaren informerar sina medarbetare om lagar, regelverk och företagets utveckling, 
som kan komma att styra arbetet. Denna brist på information kan leda till att personalen 
känner sig otillräckliga att klara av sina arbetsuppgifter, vilket kan skapa frustration hos 
de anställda. 
 

Delaktighet. 
 

Något som utmärker en bra ledare är att han eller hon har förmågan att göra sin 
personal delaktig, vilket kan göras på många olika sätt enligt de flesta respondenter. De 
har en önskan om att påverka och komma med egna förslag, vilket är en ledares uppgift 
att skapa möjlighet till. De förslag som medarbetarna kommer med bör tas upp till 
diskussion för att senare eventuellt prövas, säger en respondent. En bra ledare skapar 
ett klimat där medarbetarna känner sig trygga att lyfta fram sina förslag på egna 
initiativ, det behöver inte alltid komma en fråga från ledaren. Ett annat sätt att skapa 
delaktighet, enligt en av intervjupersonerna, är att ledaren tar hjälp av en medarbetare 
och utnyttjar dennes spetskompetens till att lösa vissa arbetsuppgifter. Däremot får det 
inte gå överstyr så tillvida att ledaren utnyttjar personen i fråga så att denne känner att 
arbetsbördan blir för stor. Delaktighet kan även skapas, menar en annan, genom att 
sätta igång en tankeprocess hos medarbetarna själva. Detta är ett bra sätt för ledaren att 
få de anställda att utföra sitt arbete på önskvärt vis. Det handlar om att ledaren skall få 
medarbetarna att själva fundera över alternativa sätt att utföra arbetet på för att de 
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sedan tillsammans med ledaren, skall komma fram till en lösning. Med detta, menar 
samma respondent, gör ledaren sina medarbetare delaktiga i processen stället för att 
peka med hela handen.  
 

”Alltså folk vill tänka själva. Och det är också en duktig ledare, som egentligen 
kanske styr lite och får personen dit genom att den själv kommer fram till vägen 
/…/ Så, om du själv kommer fram till det beslutet då känner du ju att du har varit 
med och tagit det beslutet.”  

 
Förmåga att hantera arbetsprocessen 
 

Följande tema tar upp de komponenter som en ledare bör uppvisa under själva 
arbetsprocessen. En ledare bör ha visioner i form av både företags- och avdelningsmål 
som ska förmedlas till personalen. För att kunna uppnå dessa mål måste en ledare vara 
förmögen att driva emot dessa samt kunna sätta ord till handling. Ett sätt att sporra 
personalen under denna drivprocess är att entusiasmera dem på olika sätt. En ledare ska 
också våga släppa kontrollen och lita på att medarbetarna utför det arbete som de blivit 
ålagda att göra. Det är dessutom viktigt att ledaren ger kontinuerlig återkoppling på det 
utförda arbetet, vilket ger de anställda möjlighet att utvecklas.   
 

Målstyrande. 
 
En bra ledare ska på ett klart och tydligt sätt kunna förmedla företagets och 
avdelningens mål till sina medarbetare. Han eller hon måste kunna överföra dessa 
visioner till personalen för att på så sätt få dem med sig i strävan att uppnå målen. 
Några av respondenterna påpekar att en bra ledare gör detta på bästa sätt genom att 
bryta ner de stora och långsiktiga målen i kortsiktigare delmål. Genom att göra på detta 
sätt blir det mer hanterbart och lättförståeligt för medarbetarna. Dessutom skapar då 
ledaren en tydlighet som underlättar för de anställda att jobba mot målen. En annan 
respondent säger att det är en ledares uppgift att se till att personalen har de verktyg 
och den kompetens som behövs för att kunna nå de uppställda målen. I annat fall är 
ledaren den som skall se över om arbetsgruppen eventuellt behöver utbildas för att 
säkerställa att rätt kompetens finns på avdelningen.  
 

”Chefen är ju den som måste jobba fram hur avdelningen ska kunna nå dit och 
säkerställa att man har kompetensen på avdelningen. Man måste ju inom gruppen 
förstå de här målen så att vi jobbar åt samma håll, så att vi kan få det här att 
snurra i hela företaget.” 

 
Drivande.  

 
Några av respondenterna anser att det är viktigt att en ledare har förmågan att driva sina 
medarbetare mot de mål som företaget och avdelningen satt upp. Därför bör en ledare 
ha förmågan att sträva framåt och få saker och ting genomförda. Utöver detta bör en 
ledare vara driftig på så sätt att han eller hon har fallenheten att genomdriva idéer och 
förslag hela vägen upp till top management, säger en respondent. En bra ledare ska 
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även kunna sätta ord till handling, vilket också visar på ett drivande ledarskap, enligt 
några av intervjupersonerna. Detta görs genom att ledaren faktiskt genomför det som 
han eller hon har lovat att genomföra. Det har också framkommit att en ledares 
driftighet även kan visa sig i form av att denne tar tag i situationer som medarbetare 
upplever som problematiska. När sådana situationer uppstår och medarbetaren 
medvetandegör sin ledare om problematiken, är det viktigt att denne tar tag i 
situationen genom aktiv handling. Respondenterna uttrycker att det inte är tillräckligt 
att ledaren bara lyssnar in medarbetarna, utan att han eller hon faktiskt bör agera för att 
försöka lösa den situation som upplevs som problematisk. 
 

”En som lyssnar, som inte bara lyssnar utan även tar till sig det. Folk kan ju 
lyssna och vara jättebra lyssnare men det händer ingenting sen. Det ska vara lite 
action efteråt alltså.” 

 
Entusiasmerande. 

 
För att på bästa sätt kunna driva personalen mot uppsatta mål anser respondenterna att 
en ledare ska motivera och entusiasmera sin personal. Detta kan göras genom att 
försöka skapa en rolig arbetsplats där man hittar på skoj saker tillsammans. En av 
respondenterna menar att ledaren har det huvudsakliga ansvaret för att skapa denna 
goda stämning.  
 

”Har man inte roligt på jobbet så kommer man inte att sälja någonting, så det är 
jätteviktigt att gruppen har kul tillsammans och då blir det roligare att gå till 
jobbet. Och det tycker jag är ett jättestort ansvar hos chefen. För jag menar, får 
chefen det här att funka så kommer gruppen så småningom att ta egna initiativ 
och hitta på grejer.” 

 
Att entusiasmera, är för en av respondenterna, att ledaren bidrar med positiv kraft och 
är den som orkar driva arbetet framåt när ingen annan orkar. En annan tycker att det är 
särskilt viktigt att ledaren är motiverande när arbetet går dåligt. En tredje säger att en 
ledare kan entusiasmera genom att lyckas vända en negativt upplevd förändring till 
något positivt. En negativ inställning hos ledaren kan annars lätt smitta av sig på den 
övriga arbetsgruppen: 
 

”Just det här att om chefen tycker att ”det här är fan skit alltihopa”, så tycker vi 
det också i gruppen och sen så är allting skit. I stället för att man ser någon form 
av ljus ändå /…/ Där har vi vår nuvarande ledare som säger att när det sker en sån 
här förändring i organisationen så brukar hon alltid tänka ”hur kan jag dra nytta 
av det här?” 
 

En av intervjupersonerna tycker att det är en ledares uppgift att entusiasmera genom att 
sätt upp spännande mål och förmå personalen att tycka det är kul att jobba mot dessa.  
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Tillit. 
 
Respondenterna vill inte att en ledare bokstavligen ska hänga dem över axeln för att 
kontrollera att de utför sitt arbete. De vill snarare att ledaren ska ta ett steg tillbaka och 
ge dem förtroendet att arbeta självständigt. Enligt en respondent handlar det om att 
ledaren visar tillit till att personalen klarar av att utföra sina arbetsuppgifter och 
därigenom vågar släppa kontrollen. En annan säger att en ledare måste våga lämna 
ifrån sig arbetsuppgifter för sitt eget välmåendes skull, då en ledare ofta har mycket på 
sitt bord: 
 

”Jag menar, chefen kan inte lägga sig i överallt. Chefen har så mycket annat ändå 
så att du måste kunna lita på dina medarbetare, att kunna bygga upp det 
förtroendet.” 

 
 De flesta respondenter säger att deras arbete utförs med frihet under ansvar, vilket de 
ser som något positivt. Detta innebär att ledaren sätter upp ramar och gränser för hur 
arbetet skall utföras för att på så sätt klargöra för de anställda hur deras spelplan ser ut. 
Inom detta utrymme får de förtroendet att röra sig fritt och själva ansvara för att arbetet 
blir gjort. En bra ledare visar också förtroende genom att vara lyhörd för de anställdas 
vilja att utvecklas och lära sig nya saker, säger en av respondenterna. Detta kan 
åstadkommas genom att en ledare vågar ge förtroendet att fördela ut nya typer av 
arbetsuppgifter för de anställda att prova på. Dessutom känner man sig betrodd som 
medarbetare när ledaren visar detta förtroende, fortsätter respondenten.  
 

Återkoppling. 
 
De flesta respondenter anser att en bra ledare ska ge återkoppling på personalens arbete 
i form av både positiv och negativ feedback. Utebliven feedback skapar osäkerhet, 
eftersom vederbörande har en önskan om att få veta om det arbete som gjorts är bra 
eller dåligt.  
 

”Men då fick jag verkligen ingen feedback alls på det jag gjorde och jag visste 
inte om jag var bra eller dålig. Och det tyckte jag var jättejobbigt, för jag vill ju 
veta ”är det rätt det jag gör?” 
 

En annan intervjuperson menar att brist på feedback leder till att organisationen blir 
sluten, där var och en sitter ensam på sin kammare och gör sitt jobb. En tredje tycker att 
det är viktigt att en ledare ger beröm när något har gått bra, vilket gör att arbetet går 
ännu bättre därefter. Att ha en ledare som endast ger negativ feedback, leder så 
småningom till att medarbetarna börjar tvivla på sig själva och sin förmåga att utföra 
arbetet. Det bästa är när en ledare ger lika mycket positiv som negativ feedback, där 
den positiva delen stärker personen i fråga och den negativa ger medarbetaren 
möjligheten att förbättra det arbete som gjorts fel. En respondent menar att feedback 
skapar trygghet genom att denne vågar lita på sina egna bedömningar, som gör det 
lättare att sätta gränser i tuffa situationer som kan uppstå både internt och mot kund. En 
annan säger att personalen lätt blir illojal mot sin ledare om denne inte ger den 
feedback som de anställda anser sig behöva.  
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Stödjande förmåga 
 
Detta tema handlar om en ledares förmåga att stödja sin personal i olika situationer. För 
att kunna vara en stödjande part måste ledaren finnas tillgänglig för sin personal. Han 
eller hon bör också beskydda sin personal gentemot andra i och utanför organisationen. 
För att de anställda ska kunna finna stöd hos sin ledare, både privat och i arbetet, måste 
de också känna ett förtroende för sin ledare. Medarbetare ska inte heller behandlas 
olika på grund av kön, ålder eller etnisk bakgrund och ledaren ska också främja att alla 
individer får ta lika stor plats på avdelningen. Slutligen bör en ledare uppmärksamma 
sin personal för att på så sätt se om någon mår dåligt eller behöver lite extra stöd i 
arbetet.  

 
Tillgänglig. 

 
Det framkommer att en ledare bör vara synlig ute på avdelningen och i organisationen 
och på så sätt blir tillgänglig för personalen. Det är viktigt att veta vem som är ledare, 
att ha ett ansikte på honom eller henne vilket underlättar till att ta kontakt med ledaren 
vid behov, menar en respondent. En bra ledare gör sig tillgänglig genom att besöka 
avdelningarna i intresse för vad medarbetarna gör, utan att lägga sig i deras arbete. En 
annan respondent säger att ledaren inte jämt behöver befinna sig ute på avdelningen för 
att kontrollera hur arbetet flyter, utan det räcker med att han eller hon finns tillgänglig 
på sitt rum för frågor. I motsats till detta hävdar en annan, att ledaren är den som ska 
lämna sitt arbetsrum och visa sig ute i verksamheten, eftersom inte alla medarbetare tar 
för sig och söker upp ledaren självmant. 
 

”Det är ungefär som en lagledare i idrott som står där och skriker i båset eller ute 
på plan. Vi kan ju inte ha en som sitter på läktaren och inte säger någonting, utan 
vi måste ha en som är med ute i den dagliga driften.” 

 
En respondent säger även att en ledare ska kunna vara tillgänglig över en lunch ibland 
och menar vidare att arbetet inte skulle fungera om denna typ av relation inte 
existerade. Vidare säger en annan att en ledare inte har skyldighet att finnas tillgänglig 
hela tiden, men han eller hon ändå bör ta sig tid för sina medarbetare. En av 
intervjupersonerna menar att det är viktigt att en ledare visar en vilja att vara 
tillgänglig. Med detta menar intervjupersonen att om en ledare inte har tid och 
möjlighet att ta emot vid just det tillfälle då medarbetaren ber om ett möte, så bör 
ledaren komma med ett förslag på när han eller hon har möjlighet att ses.   
 
En intervjuperson menar att en ledare klart och tydligt bör meddela sina medarbetare 
när han eller hon inte finns tillgänglig, vid till exempel semester. Det är viktigt att 
ledaren, vid begränsad tillgänglighet, klargör för alla hur han eller hon kan nås under 
den här tiden. Att ha en ledare som är otillgänglig, kan för medarbetarna skapa en 
känsla av att denne är näst intill obefintlig.  
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Beskyddande.  
 
Respondenterna har behov av att känna att deras ledare tar parti för dem i jobbiga 
situationer. Ledaren bör stå på sina anställdas sida och allmänt sätt vara beskyddande 
mot sin egen personal när de är i kontakt med kunder och övriga i organisationen: 
 

”Vi hade ju ett exempel, en kollega till mig fick ett väldigt otrevligt mail från en 
kund. Riktigt otrevligt med svordomar och grejer. Riktigt dålig stil. Och då tog 
min ledare och ringde upp den personens ledare hos kunden och pratade om det 
här. /…/ Och det där uppskattar jag, att hon är stark nog att sätta en gräns även för 
kunden.” 

  
En annan respondent beskriver en bra ledare som denne haft och säger att personen i 
fråga försvarade sin personal när det rådde turbulens i organisationen. Ledaren klev då 
fram och stod upp för sin personal genom att försvara avdelningen och deras arbete. En 
annan intervjuperson menar att dennes ledare är beskyddande på så sätt att denne aldrig 
skulle hänga ut en enskild person som begått ett misstag i arbetet. Detta gäller både mot 
den egna arbetsgruppen samt den övriga organisationen. En intervjuperson menar att en 
bra ledare ska vara behjälplig när medarbetarna anser sig inte få den respekt de 
förtjänar av personer med högre befattning. Det kan i vissa lägen vara svårt som 
”vanlig” medarbetare att bemöta andra högt uppsatta personer och man kan då behöva 
hjälp av en beskyddande ledare. 
 

Förtroendeingivande. 
 
En av intervjupersonerna understryker vikten av att känna förtroende för sin ledare.  På 
så sätt blir det lättare för en medarbetare att vända sig till sin ledare vid behov. En 
annan menar att förtroendet är en förutsättning för ett fungerande ledarskap. Det är 
annars lätt att medarbetarna känner att det inte är lönt att vända sig till sin ledare, vilket 
resulterar i att det uppstår ett avstånd mellan ledare och anställda: 

 
”Så en bra relation det är någon sorts förtroende man har för varandra, tycker jag. 
Om jag upplever att det inte är lönt att gå till chefen, då kommer jag ju att gå 
förbi chefen hela tiden och då blir det bara större gap emellan. Då håller chefen 
på med sitt och jag med mitt och jag tycker inte att det är lönt att prata med den. 
Då bli det ju inget ledarskap egentligen.” 

 
Det verkar särskilt viktigt att känna förtroende för sin ledare när det gäller privata 
angelägenheter. En intervjuperson säger att man ska kunna prata om det mesta med sin 
ledare, även sådant som inte rör arbetet. Samma person vill också känna förtroendet att 
det som sägs stannar hos ledaren. Andra uttrycker att de vill ha förtroende för sin ledare 
att kunna dela med sig av privata omständigheter som kan tänkas påverka arbetet. 
Några av dessa säger att de vill ha så pass stort förtroende för sin ledare att de till och 
med ska kunna öppna sig och berätta om väldigt svåra personliga upplevelser, om det 
skulle vara nödvändigt. En av intervjupersonerna menar att tillit och förtroende för 
ledaren uppstår när denne lyssnar och visar förståelse för de anställdas situation och 
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privatliv. En annan respondent menar att tilltron att kunna vända sig till ledaren vid 
behov, är en förutsättning för att arbetet över huvud taget ska fungera.  
 

Respektfull. 
 
Det framkom att en bra ledare bör agera på ett medmänskligt sätt genom att visa 
respekt för varje individ i arbetsgruppen, vilket kan göras på olika sätt. En respondent 
anser att en ledare ska göra detta genom att vara ödmjuk och låta alla personer i 
gruppen ta lika stor plats. En ledare ska också främja att var och en ska få komma till 
tals, oavsett vilka tankar och idéer man har och att ledaren ska respektera alla 
medarbetares kompetenser, kunskaper och åsikter. Genom att man behandlar sina 
medarbetare på detta sätt kan ledaren förvänta sig att personalen kommer att visa 
samma respekt tillbaka. Samma respondent säger också att en ledare ska behandla alla 
människor lika oavsett kön, ålder och bakgrund och att man som ledare bör förhålla sig 
på samma sätt gentemot alla. En annan anser att en ledare visar respekt och ödmjukhet 
genom att försöka förstå de anställda och sätta sig in i deras roller och olika situationer 
som kan uppstå: 
 

”Jag tror att det handlar om att ha förståelse för den gruppen man leder på något 
sätt. Det handlar ju mycket om ödmjukhet och att sätta sig in i personernas sätt, 
rollerna /…/ Om man pratar förståelse, att man sätter sig in i sina anställdas 
vardagsliv. Att du förstår att man inte kan vara på topp varje dag.” 

 
Uppmärksam. 

 
En bra ledare ska på olika sätt uppmärksamma sina medarbetare, menar de flesta 
respondenter. En ledare ska vara uppmärksam nog för att se om någon i arbetsgruppen 
inte har det riktigt bra och i dessa lägen fråga vederbörande om hur han eller hon mår. 
Vissa anser att en ledare ska bekräfta de anställda, genom att överlag visa intresse för 
hur de har det. Detta leder till att personalen känner sig sedd, enligt en av 
respondenterna. En uppmärksam ledare har förmågan att se när en medarbetare har 
problem med att lösa en arbetsuppgift och visar detta på bästa sätt genom att erbjuda 
sin hjälp: 
 

”Hon ser det där, att det inte riktigt funkar, varken jobb då eller om man har en 
riktigt dålig dag eller så.” 

 
En av respondenterna menar att en ledare ska ge lite extra uppmärksamhet till den eller 
de medarbetare som det går lite sämre för och som kanske har hamnat på efterkälken. 
Detta görs på bästa sätt genom att ledaren peppar dessa lite extra. En ledares uppgift är 
också att visa uppmärksamhet genom att ta reda på vad varje individ har för mål och 
ambitioner med sitt arbete, säger en av intervjupersonerna. Det hör till en ledares 
ålägganden att visa denna typ av intresse för sina medarbetare. Det hör också till en 
ledares huvudsakliga uppgift att få fram det bästa ur sin personal, vilket kräver att 
denne ser de olika individerna i arbetsgruppen och vad de har för kvalitéer. 
Respondenten menar vidare att detta gynnar företaget i stort:  
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”Men det ingår ju absolut i chefskapet, att se de olika personerna, hur man kan få 
det bästa möjliga ut av dem. För företagets skull, dels för att de ska få glänsa så 
mycket som möjligt och för att företaget helt enkelt ska få ut mest av den 
personalen som de har. 

 
Diskussion 

 
I den här intervjustudien, vars syfte var att identifiera vad som utmärker ett bra 
ledarskap, framkom sex olika huvudteman: kompetensförmåga, förmåga till oberoende, 
relationer, kommunikationsförmåga, förmåga att hantera arbetsprocessen samt 
stödjande förmåga. Nedanstående figur illustrerar dessa sex huvudteman med 
tillhörande underteman. 

 Figur 1. Sammanfattande modell som beskriver de viktiga aspekter av ett bra 
ledarskap som framkommit i föreliggande studie. 
 
Temana har presenterats, i vad som ansågs vara en logisk följd, med utgångspunkt från 
datamaterialet. För att tydliggöra tankegångarna kring hur temana hänger samman, 
följer nedan en övergripande beskrivning. 
 
Resultatet antyder att ledare bör ha kunskap och kompetens som en bas för ett 
fungerande ledarskap. Detta hänger samman med att en ledare bör ha relevanta 
kunskaper och kompetenser som är både förvärvade och besitts naturligt. Det innebär 
dock inte att de personer som har kunskap och kompetens automatiskt blir bra ledare, 
men detta kan utgöra grund för ett potentiellt bra ledarskap. Efter de reflektioner som 
gjordes under analysarbetet, framstod det som att kompetens föreligger i det mesta som 
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en ledare utför i sitt ledarskap. Sålunda kan kompetens anses genomsyra alla de teman 
som presenterats i denna studie.  
 
Förmåga till oberoende i form av självsäkerhet, tydlighet och ärlighet, kan betraktas 
som personliga egenskaper och kan möjligen framträda tydligare om personen har 
adekvata kunskaper och kompetenser, enligt ovanstående modell. En ledare, som 
genom dessa, kan känna sig trygg i sin ledarroll, uppträder mer självsäkert och får 
också mod att vara tydlig och ärlig mot sina medarbetare.  
 
En ledare som känner sig trygg och oberoende i sin ledarroll kommer förmodligen att 
uppträda därefter och blir med större sannolikhet en förebild för sina medarbetare. Med 
förmågan att vara oberoende samt att vara en förebild kan ledaren, enligt ovanstående 
modell, ha lättare att upprätthålla professionella relationer med sina medarbetare, då 
han eller hon inte har behov av att vara alla till lags. En sådan typ av ledare kan kanske 
distansera sig från andra och behöver därför inte göra sig vän med alla sina 
medarbetare. 
 
Modellen tyder på att en ledare inte bör bli alltför självständig i sitt ledarskap med risk 
för att ställa medarbetarna utanför det som händer och sker i verksamheten. En bra 
ledare kan möjligen lyckas hålla en balans mellan distansering och att göra sina 
medarbetare delaktiga, vilket är en förutsättning för att få med sig de anställda åt de 
håll ledaren själv strävar. Det är tänkbart viktigt att ledaren kan upprätthålla en god 
kommunikation med sina medarbetare samt vidarebefordra relevant information, vilket 
kan bidra till att medarbetarna känner sig delaktiga i arbetet.  
 
Vidare visar modellen på att medarbetarnas känsla av delaktighet skulle kunna vara en 
förutsättning för att få dem att uppfatta sig som betydelsefulla för arbetsprocessen. För 
en fungerande sådan, måste ledaren sannolikt sätta upp mål att arbeta emot samt ha 
förmågan att driva sina medarbetare mot dessa. Detta görs förmodligen bäst genom att 
ledaren entusiasmerar sin personal på olika sätt.  Väsentligt kan också vara att han eller 
hon visar sin tillit genom att våga släppa kontrollen och ge dem anställda frihet att ta 
eget ansvar. Under denna drivprocess är det nog också viktigt att ledaren ger 
återkoppling på utfört arbete för att varje medarbetare ska kunna utvecklas till det 
bättre.  
 
Slutligen bör nog en ledare, enligt ovanstående modell, även visa en medmänsklig sida 
genom att på olika sätt ha en stödjande förmåga. För att överhuvudtaget kunna skapa 
möjligheten att ge stöd, bör ledaren med allra största sannolikhet, först och främst 
finnas tillgänglig på arbetsplatsen. En tillgänglig ledare finns tillhands för sina 
medarbetare när det uppstår turbulenta situationer i och utanför organisationen, och kan 
då ha som uppgift att agera på ett beskyddande sätt. Denna typ av agerande kan tänkas 
öka medarbetarnas förtroende för ledaren och deras trygghet att söka sig till ledaren vid 
behov. Förtroendet för en ledare kan också vara beroende av dennes förmåga att visa 
respekt för varje enskild individ samt att ge alla lika mycket utrymme, oberoende deras 
olikheter. Med förmågan att respektera andra människor följer eventuellt också 
omtanken i att uppmärksamma varje enskild individ. 
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Färdigheter  
 
Under intervjustudien framstod det delvis som att begreppen kompetens och kunskap 
var synonyma med varandra. En förklaring till detta kan möjligen vara att 
respondenterna inte tydligt skilde mellan dessa två begrepp. Båda begreppen användes 
dock av respondenterna för att beskriva ett gott ledarskap. Medan respondenterna hade 
lättare att beskriva kunskap var kompetens den mer framträdande aspekten i temat 
färdigheter.  
 
När det gäller kunskap nämnde respondenterna bland annat att en bra ledare ska ha god 
kunskap om företagets produkter och tjänster samt den bransch, organisation och 
avdelning som han eller hon befinner sig i. Denna ståndpunkt verkar överensstämma 
med tidigare forskning som också tyder på att en ledare bör ha god kunskap om den 
bransch eller område organisationen befinner sig (House & Aditya, 1997).  
 
Även om kompetens är en mer framträdande del av en ledares färdigheter, har 
respondenterna inte alltid gett en klar och gemensam bild av vilken kompetens som 
avses. Ett sätt att definiera kompetens, är att se denna som en individs potentiella 
handlingsförmåga i relation till en viss situation, uppgift eller arbete (Ellström, 1996). 
Utifrån denna definition kan kompetens tänkas innebära i stort sett vad som helst, 
alltifrån förmågan att vara VD för ett multinationellt företag till att utföra vilken banal 
uppgift som helst. Kompetens kan allmänt sett tänkas vara ett begrepp som, per 
automatik, figurerar kring det mesta som har med arbetsliv att göra. Således kan tänkas 
att det vedertagna begreppet används mer som ett modeord, än ett begrepp med en 
verklig innebörd. Mot bakgrund av ovanstående resonemang förefaller det sig inte 
särskilt märkligt om respondenterna har berört ämnet kompetens, utan att ha en klar 
uppfattning om begreppets innebörd. Av de som hade en klar idé om vilken typ av 
kompetens de avser, nämndes förmågan att ta ansvar, att kunna fördela arbetet mellan 
de anställda, att ha förmågan att vara en god lyssnare samt att kunna driva saker framåt.  
 
När det gäller kompetens visar denna intervjustudies resultat också på att 
respondenterna ansåg att en ledare inte alltid behöver vara kompetent nog för sitt 
ledarskap, trots att denne har objektivt dokumenterad kompetens. Detta kan anses 
överensstämma med tidigare forskning som visar på att förvärvade kompetenser och 
kunskaper hos en ledare inte nödvändigtvis behöver betyda att personen i fråga är 
kompetent för sin uppgift (Mintzberg, 2004 refererat i Bolden & Gosling, 2006).  
 
 
Förmåga till oberoende 
 
En oberoende ledare är, enligt respondenterna, framförallt självsäker och har styrkan att 
vara ärlig mot sina medarbetare, trots att det hos dessa kan skapa negativa 
uppfattningar om ledaren. Rosen (1998) lyfter fram, genom en av sina åtta 
ledarskapsprinciper, att en ledare bör ha integritet, hög moral, vara principfast samt 
kunna agera etiskt korrekt. Utifrån det analyserade materialet i föreliggande studie 
framstår det som att ledaren står i en klass för sig och utmärker sig tydligt gentemot de 
övriga i gruppen. De egenskaper som Rosen (1998) omnämner, kan vara just sådana 



 24 

som gör att ledaren sticker ut i förhållande till övriga människor. Individer som har 
förmågan att upprätthålla samtliga av dessa till synes starka egenskaper, kan tänkas 
vara relativt sällsynta. Således framträder personer med dessa egenskaper tydligare 
gentemot individer i omgivningen, och blir på så sätt de som står i en klass för sig.    
 
Det verkade som om respondenterna har ett behov av att deras ledare ska agera som 
någon form av vardagshjälte, en typ av person som klarar av lite mer än sin omgivning. 
Vidare ska ledaren vara någon att se upp till och imponeras av och som står stadigt i 
svåra situationer. Ledaren skulle också kunna liknas vid avdelningens ryggrad, som 
håller verksamheten och personalen i ett upprätt läge. Det framstår som att de 
intervjuade vill känna någon slags respekt för sin ledare och respekten verkar 
uppkomma när ledaren upplevs på ovannämnda sätt. Den beskrivning av ledarförmågor 
som relaterar till ledarens förmåga till oberoende som framkom här, kan hänföras till 
tidigare ledarskapsforskning, där en bra ledare anses ha en stark tro på sig själv, att ha 
makt utan att missbruka den samt en förmåga att arbeta lite mer än andra människor 
(Lennéer-Axelson & Thylefors, 1991).  
 
Betydelsen av ledares självsäkerhet verkade skilja sig mellan intervjupersonerna. Dessa 
variationer tycks vara kopplade till deras ålder och erfarenheter från yrkeslivet: för 
yngre personer med färre år i yrkesarbete, verkade behovet av en självsäker ledare se 
något annorlunda ut jämfört med behovet hos de äldre med längre arbetslivserfarenhet. 
Det verkade som om yngre gruppen av respondenter, har ett behov av en stark och 
stabil ledare som tar vid när deras eget självförtroende kanske tryter. I motsats till detta 
tenderar de äldre och mer yrkeserfarna se ett annat värde i en självsäker ledare. Istället 
för ett individuellt behov av ledarens självsäkerhet, verkade de äldre respondenterna 
finna det mer viktigt att ledaren står upp för och skyddar de kollektiva intressena, 
såsom att arbetets gång inte störs av utanförliggande faktorer. Tilläggas bör dock att 
behovet och innebörden av en självsäker ledare kanske främst styrs av vem man är som 
person, oavsett ålder och yrkeserfarenhet. Keller (2003) menar just att olika 
personligheter kräver olika typer av ledare, där den bästa kombinationen uppstår när 
medarbetaren i stort har samma personlighet som sin ledare.  
 
Respondenterna visade sig också vara i behov av en tydlig och ärlig ledare, som 
framförallt vågar tillrättavisa sina medarbetare vid behov, utan att vara rädd för 
eventuella konsekvenser. Men denna tillsynes extremt starka ledare, ska samtidigt som 
den uppvisar oberoende, också visa beroende genom att våga be om extern hjälp när 
det är nödvändigt. Enligt en av de åtta principer som Rosen (1998) presenterar, måste 
en ledare känna till sina styrkor och tillkortakommanden och ständigt försöka utveckla 
och jobba med sig själv. Respondenterna i föreliggande studie, nämner vid ett flertal 
tillfällen vikten av en ledares självinsikt, som kan framträda genom ett relativt 
prestigelöst sätt att leda. En ledare prestigelöshet kan också komma i form av att denne 
ger utrymme för medarbetare som strävar framåt och vill utvecklas. Rosen (1998), 
anser just att en av ledarens uppgifter är att uppmuntra sina medarbetare till att 
utvecklas i arbetet. Medarbetare som inte får utrymme till att utvecklas i den 
organisation de befinner sig i, kan möjligen komma att lämna den till fördel för en 
annan organisation.  
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Relationer 
 
I temat relationer framstod roller som det tydligaste undertemat. Respondenterna i 
denna studie verkade ha en klar uppfattning om vilken relation de önskade ha med sin 
ledare, då det förekom få tveksamheter och funderingar kring ämnet. Enligt Svedberg 
(2003) kan en roll anses utgöra sammansättningen av de professionella relationer som 
råder runt en individ och här uppvisas bland annat förhållningssättet som personen har 
till det dagliga arbetet. Ett av dessa förhållningssätt berör relationen mellan ledare och 
medarbetare, där ledaren ska kunna sätta gränser samt ha förmåga att hitta balansen 
mellan professionella, personliga och privata relationer. En professionell ledare anses 
kunna vara personlig men bör avstå från att bli privat med sina medarbetare (Svedberg, 
2003) . Respondenternas beskrivning av en ledares förmåga att upprätthålla en perfekt 
balans mellan att vara professionell och personlig, är helt i linje med detta perspektiv. 
Men, det fanns även andra beskrivningar av en bra ledare som en person som inte ska 
bli privat med sina medarbetare överhuvudtaget, medan andra önskar ha en rent 
vänskaplig relation. Det kan finnas flera tänkbara orsaker till att det råder en önskan, 
bland respondenterna, att ha en rent vänskaplig relation till ledaren. Det kan tänkas att 
de som arbetat under en längre tid anser befinna sig på samma nivå och därför inte vill 
utsätta sig för ett hierarkiskt underläge. En annan tänkbar orsak kan vara att man är 
yngre eller att man inte förvärvsarbetat under någon längre tid, och därför har ett större 
behov av den typen av stöd som en vänskapsrelation till ledaren kan ge. En auktoritär 
ledare kan verka alltför pressande på de mer oerfarna medarbetarna än de som har varit 
med en längre tid.  
Enligt Svedberg (2003) är det komplicerat att upprätthålla en yrkesmässig relation 
parallellt med en vänskapsrelation och det är därför viktigt för ledaren att kunna skilja 
på den privata och professionella sfären. En sådan ledare kan komma att ha svårt att 
ställa krav på arbetsgruppen samt att leda och fördela arbetet. 
 
Några respondenter i föreliggande studie anser att en ledare inte bör bli privat 
överhuvudtaget, utan att relationen mellan ledare och medarbetare ska vara rent 
affärsmässig. Dessa beskrivningar framfördes huvudsakligen av de äldre män, som ju 
besitter en större yrkeserfarenhet, som intervjuades. Det är fullt möjligt att ålder och 
erfarenhet kan bidra till just vilken relation man önskar ha med sin ledare, där ett mer 
självständigt förhållningssätt till ledaren kan tänkas vara mer naturligt hos denna grupp. 
En annan tänkbar förklaring till att denna grupp av äldre män önskar ha en rent 
affärsmässig relation till sin ledare, består i de egenskaper som beskriver vad som anses 
vara typiskt manligt respektive kvinnligt. Till sådana manliga egenskaper hör 
individualistisk och oberoende medan motsvarande kvinnliga egenskaper är kärleksfull 
och beroende (Asplund, 1984; Broverman, 1972; Gilligan, 1982; Masreliez-Steen & 
Modig, 1985, Sargent, 1983; refererat i Thylefors, 1991). Mannens typiska egenskaper, 
såsom oberoende och individualistisk, kan tänkas bidra till en frigörelse från ledaren 
och ett självständigt förhållningssätt till denne. Kvinnans egenskaper å andra sidan, 
kärleksfull och beroende, kan kanske kopplas samman med deras önskan om en 
vänskaplig relation med ledaren. I relation till de manliga egenskaperna oberoende och 
individualistisk, är det möjligen så att de manliga respondenterna i mindre utsträckning 
än de kvinnliga har behov av ledarens gillande, då deras avsikt förmodligen inte är att 
göra sig vän med ledaren. Till skillnad från männen, kan kvinnans kärleksfulla 
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egenskap tänkas underlätta uppbyggandet av en vänskapsrelation med ledaren. 
Dessutom kan den kvinnliga egenskapen beroende tänkas bidra till deras önskan om en 
jämbördig relation med människor som befinner sig i ett hierarkiskt överläge. Dock 
finns inget entydigt stöd för denna typ av variationer mellan kvinnor och män i det 
analyserade intervjumaterialet.  
 
Respondenterna utryckte ett behov av att ha sin ledare som förebild, en person som de 
kan lära sig något, samt att se upp till och jämföra sig med. Vissa respondenter menade 
att de observerar hur ledaren arbetar och beter sig, bland annat i strävan efter att bli 
bättre än ledaren i fråga.   Forskning (Buunk, Peiró & Griifioen, 2007) har visat på att 
individer som jämför sig med andra i arbetslivet, verkar ha en tendens till att aktivt 
arbeta för att nå en karriär. Denna drift tenderar att blir starkare samt att inspirationen 
blir större, om förebilden i fråga är framgångsrik i arbetslivet  
Efter att ha tagit del av datamaterialet uppstod tanken om att medarbetare som har sin 
ledare som förebild, skulle kunna bidra till en ökad effektivitet genom en större vilja att 
utvecklas i arbetet. På längre sikt skulle denna effektivitet kunna leda till en ökad 
lönsamhet i organisationen. Det faktum att medarbetarna får denna möjlighet till 
utveckling, kan även medverka till ökad tillfredställelse hos dem och i slutändan leda 
till att de stannar kvar med sin kompetens i företaget.  
 
Kommunikationsförmåga 
 
En ledares förmåga att göra sina medarbetare delaktiga var till synes en viktig aspekt 
för respondenternas bild av ett positivt ledarskap. Delaktighet kan skapas på olika sätt 
där kommunikation kan ses som en viktig byggsten. En ledares uppgift innehåller just 
ansvaret att upprätthålla en tydlig kommunikation med sina medarbetare (Jooste, 
2004). Respondenterna i denna studie har framförallt lyft fram en ledares förmåga att 
lyssna när det handlar om begreppet kommunikation. Det verkar finnas ett behov av att 
ledaren i fråga är lyhörd och har förmågan att ta in och försöka förstå vad andra 
människor säger samt att alla medarbetare ska få komma till tals. Utöver det är det 
önskvärt om ledaren kan agera diskussionspart vid till exempel problemlösningar.  
 
Vid en analys av intervjuerna tycks det verka som att respondenterna anser en ledare, i 
vissa situationer, ska uppfylla orimliga krav vad gäller kommunikativ förmåga. 
Ledaren förväntas besitta en mängd förmågor på en och samma gång såsom lyhördhet, 
förmågan att föra en dialog, låta alla komma till tals samt agera medarbetarnas 
bollplank vid behov. För en ledare kan detta tänkas resultera i att behöva tillmötesgå 
medarbetarnas egoistiska behov av kommunikation i alla tänkbara situationer. Detta 
egoistiska behov av sin ledare kan jämföras med det tänkbara behov respondenterna 
har av sina arbetskollegor, till vilka kraven gällande kommunikation förmodligen är 
lägre ställda. Därmed inte sagt att de kommunikativa egenskaperna inte är önskvärda 
hos arbetskollegor. Det är dock möjligt att man kan ha större överseende med brister på 
detta område hos sina arbetskamrater, än vad man har med sin ledare. Detta kan tänkas 
försätta ledaren i en mycket komplex situation då han eller hon utöver dessa högt 
ställda krav har andra ansvarsområden att hantera under arbetstid. Anmärkningsvärt är 
att respondenterna har en önskan om att en bra ledare ska låta alla medarbetare kom till 
tals, vilket förmodligen kräver ett öppet och demokratiskt arbetsklimat. Det kan verka 
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svårt att som ledare hantera alla medarbetares önskemål och åsikter, vilket kan tänkas 
ställa krav på ledarens förmåga att sätta en gräns för hur mycket utrymme 
medarbetarna ska få. En alltför demokratisk miljö, kan möjligen resultera i ett 
ineffektivt arbete där för mycket tid och utrymme ges till varje enskild medarbetares 
behov av att få säga sitt. Något som dock framkom under intervjuerna var 
respondenternas förståelse för att en ledare stundtals hamnar i komplexa situationer och 
de krav som ställs av medarbetarna kan ibland anses vara orimliga. Det verkar som att 
respondenterna ändå ser sin ledare som en vanlig människa som inte har övermänskliga 
förmågor samt i sin tur kan ha krav på sig från annat håll än bara från medarbetarna. 
Det kan upplevas en aning motsägelsefullt att respondenterna å ena sidan verkar ha 
högt ställda krav på sin ledare men å andra sidan verkar vara medvetna om att de 
stundtals kan vara orimliga.  
 
Respondenterna uttryckte även en önskan om att ledaren håller dem uppdaterade med 
relevant information, vilket också är ett sätt att göra medarbetarna delaktiga på. Med 
hänvisning till en av de åtta principer om hur man leder andra människor, framhävs just 
vikten av att en ledare delar med sig av relevant information till sina medarbetare. 
Genom att göra så skapar ledaren en känsla av tillit hos sina medarbetare (Rosen, 
1998). Mintzberg menar att en ledarens uppgift är att informera, dels utåt mot externa 
kontakter men också att ledaren i fråga vidarebefordrar informationen inom 
organisationen (Mintzberg, 1973). Detta verkar dock ha förändrats då bland annat den 
stora IT-utvecklingen gör det möjligt för näst intill alla medarbetare att få tillgång till 
informationen (Ahltorp, 1998). Trots att det ter sig relativt lätt för medarbetarna att 
tillgodogöra sig nödvändig information med hjälp av dagens teknik, uppfattas det som 
att respondenterna anser det vara ledarens uppgift att se till att relevant information når 
fram till dem. I och med den förenklade åtkomsten av information kan det möjligen 
vara så att ett större ansvar läggs över på medarbetarna själva att förse sig med den 
information som finns tillgänglig. Trots detta är det troligt att ledaren har det 
övergripande ansvaret att säkerställa att information blir tillgänglig på till exempel 
intranät samt se till att varje medarbetare vet var de kan finna informationen.  
 
Delaktighet kan tänkas få medarbetare mer hängivna sin ledare och organisation till 
skillnad från personal som inte görs delaktiga och därför känner mindre förpliktelse 
gentemot företaget (Jooste, 2004; Rosen 1998). Dessutom har den här typen av 
medinflytande en påverkan på arbetstillfredsställelsen hos personalen (Rubenowitz, 
1990). Respondenterna i föreliggande studie lyfter fram att en bra ledare ska ha 
förmågan att göra sina medarbetare delaktiga i arbetet, vilket ledaren kan möjliggöra på 
många olika sätt. Däremot berördes inte detta område i fullt så stor utsträckning som 
man kunnat förvänta sig innan studien påbörjades. En möjlig förklaring till detta skulle 
kunna vara att dagens organisationer till stor del präglas av ett demokratiskt klimat, där 
medarbetarna är vana att arbeta i frihet under ansvar, vilket kan tänkas förstärka 
känslan av delaktighet. Det företag som studerats i detta fall verkar inte vara något 
undantag då man här, liksom i många andra organisationer, utför arbetet mer eller 
mindre fritt inom angivna gränser. Till syvende och sist kanske det handlar om att 
medarbetarna tillskriver sig själva och sitt utförda arbete en viss betydelse, då de 
känner sig delaktiga i det som sker. 
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Förmåga att hantera arbetsprocessen 
 
I en rapport från Arbets- och miljömedicin, där man bland annat studerat hur ledares 
olika strategier påverkar arbetsförhållandena, har man funnit att på arbetsplatser med 
goda arbetsförhållanden hade ledaren och medarbetarna en enig bild av 
verksamhetsmålen (Waldenström & Härenstam, 2006). För att få alla medarbetare att 
sträva och arbeta mot samma mål, bör ledaren se helheten i organisationen och kunna 
förmedla den till medarbetarna (Rosen, 1998). Respondenterna i föreliggande studie, 
menar att en ledare förmedlar organisationsmålen på bästa och mest lättförståeliga sätt, 
genom att bryta ner de övergripande målen i delmål. Det är huvudsakligen de äldre 
intervjuade männen, som berört vikten av målstyrning. En eventuell förklaring till detta 
skulle kunna vara att män i större utsträckning kan ses vara målinriktade som personer, 
till skillnad från kvinnor som kan anses vara mer relationsorienterade (Asplund, 1984; 
Broverman, 1972;Gilligan, 1982; Masreliez-Steen & Modig, 1985, Sargent, 1983 
refererat i Thylefors, 1991).   
 
Något som verkar förefalla viktigt är att en ledare är drivande i sitt ledarskap, då många 
respondenter omnämnde detta. I den tidiga ledarskapsforskningen menade man att ett 
gott och effektivt ledarskap utgörs av specifika personliga egenskaper som inte alla 
människor besitter (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Tänkbart är att det finns individer 
som inte har de särskilda egenskaper som utgör en drivande karaktär och därför inte är 
lämpade att vara ledare. De människor som är mer driftiga än andra blir kanske också 
mer synliga och framträdande som personer, vilket kan tänkas vara grunden till att de 
har en ledarroll. Det framstår som att respondenterna anser att en ledare som är 
drivande, genom att han eller hon sätter ord till handling och agerar aktivt vid behov, 
inger respekt och förtroende. Ur detta kan det möjligen uppstå en s k win-win situation, 
där den driftige ledaren uppenbarligen vinner sina medarbetares respekt och förtroende, 
och medarbetaren vinner trygghet i form av att känna förtroende för sin ledare.   
 
När det gäller förmågan att entusiasmera personalen visar föreliggande studies analys 
att ledaren förväntas ha förmågan att vända eventuella negativa tankegångar hos 
medarbetarna till positiva. Den entusiasmerande ledaren är också den person som 
verkar förväntas vara lite starkare och därför orkar få i gång en verksamhet som av 
olika anledningar avstannat. Den till synes starka önskan om ledarens funktion som 
positiv trendsättare kan kopplas samman med en tidigare studie, där man undersökt hur 
en ledare påverkar de anställdas humör och välmående. Resultatet där tyder på att en 
ledares negativa påverkan har större effekt på en anställd än vad den positiva påverkan 
har (Miner, Glomb & Hulin, 2005). Det är således förödande för arbetsgruppen om 
ledaren fastnar i ett negativt mönster, eftersom risken för en negativ effekt på 
medarbetarna då är relativt stor. Med andra ord kan det då vara av stor vikt att ledaren 
är en positiv kraft med en god förmåga att entusiasmera sin personal, för att undvika att 
negativa tankegångar sprider sig i arbetsgruppen. Ett entusiasmerande ledarskap kan 
tänkas leda till gemenskap på arbetsplatsen som i sin tur kan bidra till att varje person 
blir mer villig att prestera sitt yttersta (Rosen, 1998).  
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En tidigare studie av medarbetare och chefer gjord inom vård- och omsorgssektorn, 
visar på att en bra ledare är en person som ger sina medarbetare viss frihet och ansvar 
och på så sätt visar sin tillit till de anställda (Thylefors, 1991). I enlighet med detta 
visar föreliggande studie att en bra ledare visar sina medarbetare tillit bland annat 
genom att släppa kontrollen och låta dem arbeta i frihet under ansvar. Rosen (1998) 
menar att tillit binder samman människorna i organisationen och skapas genom att 
ledaren delegerar ansvar till sina medarbetare. Annan forskning visar på att en ledare 
inte bör släppa kontrollen förrän medarbetarna är mogna nog att ta ansvar för sig själva 
och arbetets utförande (Hersey & Blanchard, 1982). Det visade sig att ett antal av 
respondenterna, som innehar samma typ av tjänst på företaget, inte berörde detta ämne 
överhuvudtaget. En tolkning av detta är att denna typ av befattning innebär en stor 
frihet att själva styra över sitt arbete. Vidare kan det tänkas att dessa respondenter inte 
reflekterat över att detta kan ses som en förmån att få denna frihet, då man tar den för 
given. Andra som klart lyfte fram vikten av att få arbeta i frihet under ansvar, kan 
möjligen inneha sådana typer av tjänster där det inte är lika självklart med denna frihet. 
Däremot har det visat sig vara relativt vanligt att arbeta i frihet under ansvar på det 
aktuella företag som studien utförts på, men att de som inte tar friheten för given är 
tacksamma för den och därför omnämner det i intervjun. Noterbart är en av 
respondenternas omtanke om sin egen ledare, där respondenten menar att ledaren bör 
lämna ifrån sig arbetsuppgifter till sina medarbetare för sitt eget välmåendes skull. I 
intervjuerna har respondenterna flera gånger visat just på omtanke samt förståelse för 
ledarens och dennes situation. Det verkar som att respondenterna är medvetna om att 
en ledare inte alltid är ansvarig för allt som sker i organisationen, utan att ledaren i sin 
tur kan ha krav på sig. När medarbetarna däremot kommit till det stadium där de kan ta 
ansvar för sig själva och arbetets utförande, bör ledaren ta ett steg tillbaka genom 
mindre direktiv och istället använda sig av en tvåvägskommunikation. Ledaren intar på 
så sätt en mer bakgrundsroll i arbetet och låter medarbetaren till största del sköta sig 
själv  
 
I föreliggande studie framkommer det tydligt att återkoppling är något en bra ledare ska 
ge sina anställda. Anledningarna till varför de önskar få feedback, skilde sig dock något 
åt. Med tanke på att respondenterna anser sig vilja bli tillrättavisade vid eventuella fel 
och brister, går det att ana en önskan hos dem att utföra ett bra arbete. Behovet av 
feedback skulle möjligen också kunna bero på att individerna i dagens organisationer 
står i viss distans till sin ledare. Kanske uppstår denna typ av distans genom att 
medarbetare inte nödvändigtvis behöver befinna sig på arbetsplasten för att utföra sitt 
arbete (Ahltorp, 1998). I och med denna tänkbara distans så minskar förmodligen 
kontakten med ledaren ganska radikalt, vilket kan tänkas öka behovet av feedback. När 
ledaren inte finns där med möjlighet att kontrollera arbetet, samtidigt som 
medarbetarna fått ett större eget ansvar, kan det tänkas att feedback är en nödvändighet 
för att arbetsprocessen ska fungera i stort.  
 
Stödjande förmåga 
 
Resultatet visar att en ledares tillgänglighet är av stor vikt men visar dock på lite 
spridda uppfattningar om i vilken utsträckning och på vilka sätt en ledare ska vara 
tillgänglig. Tydligt är dock att de flesta har ett önskemål om att ledaren ska vara 
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närvarande. Med tanke på dagens gedigna IT och teknikutveckling, är det relativt lätt 
att vara tillgänglig för andra människor. Nås man inte via en fast telefon så finns 
möjligheten att e-posta, ringa mobilt eller skicka textmeddelande. Detta kan göra det 
fullt möjligt att vara tillgänglig trots att man är fysiskt otillgänglig. Detta kan tänkas 
medföra att ledaren i större utsträckning drar sig tillbaka och sköter den största delen av 
kommunikationen via den nya tekniken. Kanske kan det vara just därför en ledares 
tillgänglighet efterfrågades, då det inte är en självklarhet att han eller hon alltid är på 
plats. En intressant aspekt på detta är att det förmodligen ser ut på ett annat sätt i 
dagens organisationer än vad det gjorde för några årtionden sedan. Det kan tänkas att 
det då såg annorlunda ut, då det enda sättet för en ledare att vara tillgänglig var att 
faktiskt var fysiskt närvarande. Det är således intressant att man idag, i enlighet med 
denna studies resultat, efterfrågar en ledares tillgänglighet vilket man kanske inte hade 
gjort i lika stor utsträckning för ett antal år sedan.  
 
En ledare bör vara stark som person samt ha civilkurage, för att kunna stå emot 
påtryckningar från omgivningen (Ahltorp, 1998). I föreliggande studie framkommer en 
önskan om att deras ledare är beskyddande i de situationer då de hamnar i trångmål 
eller turbulens. I dessa lägen vill respondenterna känna sin ledares uppbackning, då de 
möjligtvis kan fyllas av känslan att inte ensam kunna hantera situationen. Med detta 
som bakgrund uppstår ett ypperligt tillfälle för ledaren att använda sin auktoritet, 
genom att kliva fram gentemot interna och externa kontakter och ta sina medarbetares 
parti. Med stor sannolikhet inger detta en känsla av trygghet hos medarbetarna. Detta 
skulle kunna jämföras med en barn- och förälderrelation, där föräldern agerar vårdande 
mot sitt barn och skyddar det gentemot emot övriga omvärlden. För att ledaren skall ha 
modet att agera beskyddande, krävs måhända att ledaren är stark samt att han eller hon 
innehar ett visst civilkurage.  
 
Behovet av att kunna känna förtroende till sin ledare skiljde sig något åt mellan 
intervjupersonerna. Det var framförallt kvinnorna och de yngre männen som berörde 
detta ämne. Förmodligen hänger detta samman med vad som tidigare diskuterats kring 
temat relationer. Tendensen där, bland de äldre männen, var att vilja ha en rent 
yrkesmässig relation till sin ledare och det kan vara just därför denna grupp inte talade 
särskilt mycket om ämnet förtroende. Det är fullt möjligt att behovet av förtroende för 
ledaren hänger samman med önskan om att ha en kamratrelation med densamme.  
 
En ledare bör sträva efter mångfaldighet och en organisationskultur där det råder 
ömsesidig respekt. Ledaren är också medveten om den förödelse som orättvisor kan 
orsaka och istället för att styras av sina eventuella fördomar, lyfter ledaren fram de 
positiva i människors olikheter (Rosen, 1998). Föreliggande studies resultat visar just 
på att en bra ledare bör behandla alla individer med respeket, oavsett deras skillnader.  
En bra ledare ska, enligt denna studies intervjupersoner, visa sina medarbetare 
uppmärksamhet på två olika sätt. Det handlar dels om att vara uppmärksam på sina 
medarbetare som personer men också att vara uppmärksam nog för att kunna se 
individernas olika potentialer i arbetet. Ledarens förmåga att uppmärksamma och på så 
sätt också bekräfta sina medarbetare, kan tänkas härleda ur den medarbetarcentrerade 
delen av ett ledarskap som omtalas i Blake och Moutons ledarskapsteori. De menar att 



 31 

ett bra ledarskap utgörs av en ledare som fokuserar på produktionen men som också 
fokuserar starkt på sina medarbetare (Blake & Mouton, 1982).  
 
Rosen (1998) menar att ledaren ska uppmärksamma sina medarbetares olika förmågor 
och talanger och använda sig av dem. I föreliggande studie berördes just detta, där en 
av respondenterna lyfter fram en intressant aspekt. Denne menar att uppmärksamhet 
som riktas mot personalen även kan leda till företagets vinning på längre sikt. 
Organisationen blir mer effektiv när en ledare har förmåga att utnyttja personalens 
kompetens och placera rätt person på rätt plats. Detta resonemang ger en känsla av att 
man som medarbetare kan gå utanför sitt eget individuella intresse av en uppmärksam 
ledare och lyfta upp resonemanget på en organisatorisk nivå. Detta visar på en större 
förståelse för att bra ledarskap inte bara påverkar den enskilda individen, utan även i 
långa loppet kan leda till större ekonomisk vinning för organisationen.  
 
Metoddiskussion 
 
De sex huvudtemana som identifierades i materialet visade sig successivt under 
analysens gång och var de som tydligast belyser vad bra ledarskap är ur ett 
medarbetarperspektiv. Samtliga intervjuer inleddes med samma fråga där 
intervjupersonen ombads beskriva en bra ledare. Gemensamt för respondenterna var att 
samtliga direkt angav två till fyra saker som beskriver vad bra ledarskap är, utan att 
följdfrågor behövde ställas. Svaren på den inledande frågan var inte helt lika men en 
viss samstämmighet rådde dock. De svar som framkom efter den inledande frågan kan 
tänkas vara det som intervjupersonerna direkt associerar med bra ledarskap.  
 
För att få ett mer täckande datamaterial krävdes dock ett antal följdfrågor som bland 
annat baserades på de svar som kom direkt efter den första frågan. Ju längre 
intervjuerna pågick desto mer uttömmande information gav intervjupersonerna, vilket i 
det efterföljande analysarbetet visade sig ge en större samstämmighet i åsikterna om 
vad bra ledarskap innebär. Denna ökande samrådighet kan dels tänkas bero på den 
enkla anledningen att ju längre samtalet pågår desto mer och djupare information 
framträder. Detta ger en större möjlighet att finna fler gemensamma faktorer i 
materialet, jämfört med att ha avslutat intervjuerna efter den inledande frågan. Denna 
ökade samstämmighet kan också tänkas bero på en oavsiktlig påverkan från 
intervjuarna genom styrning av samtalet på olika sätt. Det är fullt möjligt att vissa 
områden berörts mer än andra och att följdfrågorna inom respektive område har 
varierat i antal under intervjuernas gång. Det har även förekommit ett antal riktade 
frågor till respondenterna som kan tänkas ha påverkat deras svar. Den problematik som 
resonerats kring ovan kan ha uppstått på grund av eventuell förförståelse för ämnet och 
en oavsiktlig strävan efter ett önskat resultat.  
 
Det är fullt möjligt att urvalet av undersökningsdeltagare är behäftat med en viss bias, 
då urvalet är mycket litet i förhållande till det stora antalet personer som arbetar på det 
aktuella företaget. Då vi själva inte haft kontroll över urvalsprocessen kan det inte 
garanteras att urvalet ej gjorts med en viss medvetenhet och en önskan om ett särskilt 
resultat. Då personalansvarig e-postade ut förfrågningar om deltagande till en hel 
avdelning, där det var frivilligt att anmäla sitt intresse, är det högst troligt att risken för 
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bias minimerats på denna punkt. Dessutom har studien fångat ett brett ålderspann, olika 
kön, skillnader i antalet yrkesverksamma år samt personer med olika typer av tjänster i 
företaget, vilket tyder på en stor variation i urvalet. 

 
Intervjuerna var halvstrukturerade och förhållandevis öppna till sin karaktär (Trost, 
2005). En intervjuguide, med ett fåtal övergripande frågor som i sin tur hade ett mindre 
antal följdfrågor, användes som ett hjälpmedel under intervjuerna. De övergripande 
frågorna hade till syfte att dels minska de eventuella olikheter som kan uppstå på grund 
av att intervjuerna hölls av två olika personer, men framförallt som kontroll på att 
samtliga frågeområden täcktes in. Följdfrågorna var flexibla för att kunna anpassas 
efter olika typer av svar på de övergripande frågorna. En halvstrukturerad intervju 
liknar mer ett samtal där intervjuaren måste lyssna aktivt på vad respondenterna svarar 
och intervjuaren blir därmed mer delaktig i intervjun. På så sätt intar intervjuaren en 
mer passiv roll och ger utrymme för respondenten att styra samtalet. Detta kan tänkas 
bidra till att intervjupersonerna ger mer uttömmande information då de får tala 
förhållandevis fritt, vilket ses som en fördel för studien.   
Det kan också tänkas att det finns de respondenter som trivs bättre i situationer där 
intervjuare styr samtalet helt och hållet och därför hade gett mer information i en 
helstrukturerad intervju. Att beröra ämnet ledarskap kan tänkas vara känsligt för vissa 
människor, särskilt när det kan handla om en ledare i den organisation personen för 
tillfället befinner sig i. Dessutom kan den känslan förstärkas när intervjuerna utförs på 
den aktuella arbetsplatsen. En annan reflektion kring intervjusituationerna var att det 
fanns några känsliga frågeområden i intervjuerna som en del av respondenterna valde 
att svara undvikande på. Detta ledde aldrig till någon problematisk situation då det 
innan intervjuerna hade klargjorts att respondenterna kunde avbryta intervjun när som 
helst samt att det inte förelåg något tvång att svara på alla frågor. För att 
intervjusituationen skulle kännas så naturlig och bekväm som möjligt för 
respondenterna, genomfördes samtliga intervjuer på tu man hand, vilket verkar ha haft 
en positiv effekt på respondenterna. Detta antagande baseras på det hjälpsamma och 
vänliga bemötandet från samtliga intervjupersoner, som alla var måna om att 
intervjuerna skulle bidra med intressant information. Många av intervjupersonerna 
erbjöd sig att vara behjälpliga med att svara på fler frågor, även efter att intervjuerna 
slutförts. Flera respondenter uttryckte under intervjuernas gång att de hade velat tänka 
igenom ämnet innan intervjuerna påbörjades, då många uppfattar ämnet ledarskap som 
komplext. Upplevelsen var dock att det framkom mycket relevant information då 
samtliga intervjupersoner har varit yrkesverksamma under en längre tid och därför har 
en stor erfarenhet av ledare och ledarskap. Dessutom uppstod aldrig några oklarheter 
kring frågorna och dess begrepp, vilket i högre grad kan tänkas ha bidragit till 
sanningsenlig information från respondenterna. En fördel för denna studie är att vi båda 
har tidigare erfarenheter av att intervjua, där en av oss deltagit i en intervjumetodikkurs 
på Stockholms universitet och den andra har arbetat som rekryterare. Detta bidrar 
förmodligen till en reduktion av det asymmetriska maktförhållandet som en 
intervjusituation kan medföra.  
 
Under analysens gång delades materialet in i mindre textstycken som sedermera skulle 
utgöra ett sammanhängande resultat kring respektive tema. Genom att på detta sätt ha 
plockat ut textstycken ur sitt hela sammanhang kan det inte garanteras att textstycket 
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alla gånger har analyserats in under det tema som överensstämmer med det individen 
egentligen menade. En styrka för denna studie är det förhållandevis stora antalet 
personer som deltog i intervjuerna. Detta bör ha givit en stor mättnad i materialet, 
vilket kan bidra till god reproducerbarhet. Det kan dock inte uteslutas att det skulle ha 
uppkommit ny information om antalet deltagare varit fler. Intervjuerna varierade något 
i längd vilket bidragit till att mängden information från respektive respondent också 
varierar. Detta kan ha påverkat resultatet på så sätt att det möjligen hade kommit fram 
ytterligare information om de kortare intervjuerna hade varit längre. Avsikten innan 
studiens början var att få en jämn könsfördelning bland respondenterna. Att materialet 
sedan dessutom innehåller en stor variation gällande ålder, antalet förvärvsarbetade år 
samt typ av tjänst på företaget, något som uppstod av en slump, är en styrka för denna 
studie.  

 
Avslutande reflektioner och slutsats: 
 
Denna studie har bidragit till en ökad inblick i vad bra ledarskap är, sett ur 
medarbetarnas perspektiv. Då en ledare har stor påverkan på individerna i en 
organisation är det särskilt viktigt att lyfta fram medarbetarnas syn på det goda 
ledarskapet. Det kan tänkas vara relativt vanligt förekommande att det råder skilda 
uppfattningar om hur en bra ledare bör agera, sett ur ett medarbetarperspektiv jämfört 
med ett ledarperspektiv. En, hos chefer och medarbetare, överensstämmande bild om 
det goda ledarskapet torde leda till en väl fungerande intern kommunikation på 
arbetsplatsen, som i förlängningen skulle kunna resultera i en effektiv och stark 
organisation. Med detta som bakgrund skulle det kunna vara intressant att genomföra 
en liknande studie ur ett ledarperspektiv, för att sedan ställa resultatet mot föreliggande 
studies resultat. På så sätt uppstår möjligheten att se om det råder någon skillnad i 
uppfattningar mellan ledare och medarbetare, vad gäller det goda ledarskapet. De sex 
faktorer som framkom i denna studie skulle även kunna utgöra underlag för en 
kvantitativ studie, där faktorerna operationaliseras för att exempelvis mäta en större 
population eller skillnader mellan branscher, kön eller åldersgrupper. Respondenterna 
verkade ha en klar uppfattning om vad bra ledarskap är för dem och kriterierna för ett 
bra ledarskap visade sig var av omfattande grad. Slutligen verkade det råda en 
medvetenhet om att den perfekte ledaren kanske inte existerar. Studien kan tänkas 
utgöra ett stöd för individer i olika ledarpositioner, både erfarna och oerfarna, genom 
att ge en inblick i vad medarbetare önskar få ut av sin ledare.  
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