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Ingen ledarskapsmodell kan på egen hand representera en fulländad 
ledarstil. Olika ledarstilar passar bättre, eller sämre, in i olika 
sammanhang. Vilka egenskaper en chef bör besitta, är något som både 
chefer och medarbetare har synpunkter kring. Syftet med studien var att 
undersöka vad som uppfattas vara bra respektive dåliga egenskaper hos 
en ledare utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv. Kvalitativa 
intervjuer genomfördes med sex anställda inom olika yrken/befattning. 
Intervjuerna var halvstrukturerade och bearbetades med hjälp av 
induktiv tematisk analys. Tidigare genomfördes en förstudie som 
undersökte vad chefer anser är bra respektive dåliga ledaregenskaper. 
Resultatet visar att medarbetare och chefer i stor utsträckning har lika 
uppfattning om vilka ledaregenskaper som är bra respektive dåliga, 
samt vilka styrkor och svagheter som finns i svenskt ledarskap. Att 
kunna kommunicera ansågs vara en av de viktigaste egenskaperna och 
det är cheferna också bra på, samtidigt som de är otydliga, vilket 
uppfattades vara en dålig ledaregenskap.  

 
 
Att vara chef och ledare är två roller som har en nära koppling till varandra. Chefskap 
handlar dock mer om position medan ledarskap handlar om relation (Mossboda, Peterson, 
& Rönnholm, 2005). I denna undersökning görs dock ingen särskillnad mellan dessa två 
begrepp.  
 
Det finns ett flertal ledarskapsmodeller, detta i och med att ingen av modellerna 
självständigt kan tillämpas överallt. Det finns med andra ord inte en fulländad teori som 
kan täcka in allt, och den enda rätta ledarskapsmetoden existerar därmed inte. Därför bör 
man som chef plocka lite från olika modeller, tänkare och praktiker för att sedan använda 
det som passar i den specifika situationen (Christerson, 1997). Det går inte att säga att det 
finns en typ av ledarstil som är den bästa (Norrman Brandt, 2006). Det kan vara så att en 
ledarskapsstil som fungerar bra i en kontext inte nödvändigtvis är lika effektiv i en annan 
(Sheard & Kakabadse, 2004). I och med detta, att en speciell ledarstil kan passa bra i en 
situation och sämre i en annan, strävar bra ledare efter att anpassa sitt sätt att leda efter 
person och situation (Christerson, 2005). En ledarskapsstil kan beskrivas som ett 
beteendemönster hos en ledare som är relativt stabilt (Eagly & Johannesen-Schmidt, 
2001, refererat i Molero, Cuadrado, Navas, & Morales, 2007). 
 
Olika ledarstilar 
Till de traditionella ledarstilarna hör den auktoritära, demokratiska och låt-gå-ledaren. 
Dessa ledarstilar grundades av Lewin, Lippitt och White (Christerson, 1997).  
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Auktoritärt ledarskap handlar om att ledaren delar ut order, kommenderar och avbryter. 
Detta resulterar i att gruppen antingen blir undergiven eller aggressiv mot andra grupper 
(Christerson, 1997). Weber särskiljer mellan flera olika former av auktoritet (refererat i 
Peck, Freeman, Six, & Dickinson, 2009). De mest kända formerna är” the merchant 
adventurer”, “the patriarch”, “the patrimonial leader”, “the charismatic leader” och ”the 
bureaucratic manager” (Peck, Freeman, Six, & Dickinson, 2009).  
 
Demokratiskt ledarskap innebär att ledaren samverkar med sina gruppmedlemmar. 
Medarbetarna uppmuntras till att ta initiativ och det finns ett gemensamt bestämmande 
kring aktiviteterna. Chefen låter också medarbetarna ta del av kunskaper och information. 
Denna typ av ledarskap bidrar till att gruppen blir entusiastisk och samarbetsvillig 
(Christerson, 1997). 
 
Låt-gå-ledarskap innebär att ledaren är passiv. Vad som ska göras bestämmer individen 
eller gruppen, samtidigt som chefen ger information och hjälp om detta efterfrågas. Ett 
ledarskap som detta kan leda till att gruppen tappar intresse och det blir kaos 
(Christerson, 1997). 
 
Situationsanpassat ledarskap som grundades av Paul Hersey och Ken Blanchard, handlar 
om att ledaren anpassar sitt ledarskap till den situation och de medarbetare som man leder 
(refererat i Norrman Brandt, 2006). Detta innebär att chefen anpassar sitt ledarskap till 
var medarbetarna befinner sig vad gäller mognad och utveckling. Herseys och Blanchards 
modell beskriver hur medarbetare till en början av sin karriär och utveckling behöver 
mycket styrning och detaljerade instruktioner i arbetet. Därefter kan medarbetarnas 
agerande bli mer självständigt (Norrman Brandt, 2006). Mer ingående kan man säga att 
chefen ska instruera och visa medarbetaren när denne är okunnig och omotiverad. När 
medarbetaren sedan kommit förbi detta stadium, dvs. blivit mer kunnig och motiverad, 
gäller det att chefen coachar i form av att träna och stödja medarbetaren. När 
medarbetaren är kunnig men fortfarande lite osäker, övergår chefens uppgift till att vara 
mer som en konsult. Detta innebär att chefen hjälper medarbetaren vid behov. Slutligen 
är medarbetaren kompetent, motiverad och självständig och då kan chefen börja delegera. 
Tanken är att öppet visa vilken ledarstil som tillämpas och förklara anledningen till detta 
(Christerson, 1997).  
 
Robert Blake och Jane Mouton skapade en modell som brukar kallas ”The managerial 
grid”, detta är en modell för olika ledarstilar och ledarbeteenden (refererat i Norrman 
Brandt, 2006). Den utgår från dimensionerna Relationsinriktning och Uppgiftsinriktning. 
Blake och Mouton menar att en ledarstil beror på hur pass mycket chefen är 
relationsinriktad respektive uppgiftsinriktad (Norrman Brandt, 2006). Det handlar om att 
finna en bra balansgång mellan att vara personinriktad där man lägger stor vikt vid 
relationer och att vara resultatinriktad där man istället fokuserar på uppgifter. För att 
uppnå ett bra ledarskap ska chefen med andra ord ta hänsyn till båda dessa aspekter i 
ledarskapet, dvs. bry sig om både resultatet och personalens allmänna trivsel. Om man 
bara fokuserar på produktionsresultatet uppfattas chefen som okänslig och det leder även 
till en sjunkande effektivitet. På samma sätt blir det inte bra om chefen bara fokuserar på 
trivsel i och med att medarbetarna i längden också vill åstadkomma något på arbetet 
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(Christerson, 1997). Beroende på fokus kan denna ledarmodell resultera i fem olika 
ledartyper, vilka är pessimisten, hårdingen, trivselchefen, idealchefen och diplomaten 
(Norrman Brandt, 2006).  
 
Under 70- och 80-talen gjordes många undersökningar i syfte att ta reda på om kvinnor 
uppträdde annorlunda än män när de hade en chefsposition. De flesta studierna visade på 
att kvinnor och män i stort sätt uppvisade liknande beteende och ledarstil (Wahl, A, 
1996).  
 
Kontextuella aspekter så som lokal kultur, organisationsbakgrund, krav ifrån 
omgivningen, aktieägares förväntningar, attityd hos styrelsen och den ekonomiska 
välfärden i företaget kan främja vissa egenskaper hos cheferna och därmed bestämma den 
typ av ledarskapsstil som gäller på företaget (Boiral, Cayer, & Baron, 2009).  
 
Viktiga ledaregenskaper & skadliga ledartyper samt dess inverkan  
Enligt Norrman Brandt (2006) finns det ett flertal ledaregenskaper som är universella och 
som anses speciellt viktiga. Det handlar först och främst om att chefen ska ha mod att 
fatta beslut. Detta innebär att chefen ska våga ta beslut även om det kan bli fel, men 
också att chefen står för det beslut som togs och visar att man gjorde det man trodde var 
rätt. Att ha självkännedom som chef är också viktigt. Det handlar om att känna till sina 
egna styrkor och svagheter. Detta bör en chef arbeta med oavbrutet i och med att chefen 
starkt påverkar andra. En annan viktig ledaregenskap är att ha intresse och respekt för 
människor. Chefen måste inse att det är via medarbetarna man når resultat. För att få ut så 
mycket som möjligt av medarbetarna och det bästa av deras kapacitet, gäller det att 
chefen har och visar ett äkta intresse för sina medarbetare. Om chefen har en bristande 
respekt för sina medarbetare påverkar det deras motivation och lojalitet till det negativa. 
Slutligen är det också viktigt att chefen har ett intresse, engagemang och kunskap inom 
området. Om chefen inte har tillräckliga specialistkunskaper kräver det att man i alla fall 
visar intresse för dem som har specialistkunskaper, men också att chefen förbättrar sina 
egna kunskaper. Brister chefen i denna ledaregenskap, dvs. är okunnig och visar ointresse 
för vad medarbetarna gör, leder detta till att det inte skapas någon motivation på 
arbetsplatsen (Norrman Brandt, 2006).  
 
Det finns enligt Norrman Brandt (2006) även ledartyper som är direkt skadliga både för 
organisationen och dess medarbetare. Det handlar om destruktiva personer som inte 
lämpar sig för att vara ledare. En sådan sämre ledartyp är bl.a. den narcissistiske ledaren 
som är dålig på att se andra och intressera sig för deras utveckling. Sådana chefer 
framstås dessvärre ofta till en början som charmiga och storslagna, i och med deras 
förmåga att dölja sina brister. En annan sämre ledartyp är den kontrollerande ledaren. 
Det handlar om chefer som tillintergör och förminskar andra människor. Det finns en 
benägenhet hos sådana chefer att kontrollera, styra, göra om, ta över och förminska det 
medarbetarna gör. En sådan chef lägger sig i allt som görs på arbetet och förkastar alla 
initiativ som medarbetarna tar på egen hand. Om chefen beter sig på detta sätt så känner 
medarbetarna sig respektlöst behandlade, vilket också leder till att duktig personal börjar 
känna sig inkompetent. Medarbetarna tappar både sin initiativkraft och arbetslust. Till 
slut letar personalen efter annat arbete i och med att chefen inte lyckas skapa en god 
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arbetsmiljö. Sådana här chefer har inte någon ond avsikt med sitt beteende, utan tror helt 
enkelt att de gör det enda rätta. Precis som den narcissistiska ledaren har även den 
kontrollerande ledaren sidor som charmar och som får dem att framstå som oersättliga, 
vilket gör att dessa personligheter tyvärr går att finna på chefspositioner. En tredje 
skadlig ledartyp är den paranoida ledaren som tror att medarbetarna tycker och tänker 
saker som de i verkligheten inte gör. Det handlar om chefer som ofta hittar anledning att 
klaga på medarbetarna vad gäller deras agerande eller attityd. Sådana chefer utser ofta 
någon bland medarbetarna till att vara syndabock, och den som väljs ut är någon som 
chefen ogillar och tror sig bli motarbetad av. Det kan röra sig om att medarbetaren har 
andra åsikter eller har riktat kritik mot chefen, samt visat för lite uppskattning eller 
beundran mot chefen. Denna typ av ledare tystar snabbt ner kritik och 
meningsskiljaktigheter genom att skapa rädsla bland medarbetarna. Rädslan kommer av 
att alla vet hur det går för dem som inte kommer överens med chefen. Den paranoida 
chefen visar i likhet med dem två andra skadliga ledartyperna upp olika sidor av sig själv 
beroende på sammanhang. Därmed kan sådana personer lyckas bli chefer trots att dem 
egentligen inte är lämpade för det (Norrman Brandt, 2006).  
 
Enligt konslutföretaget ”Lysande utsikter” som också anordnar kurser inom ledarskap, 
syftar begreppet ledarskap till varje försök man gör att påverka någon eller något.  Detta 
innebär att man som ledare först måste bli medveten om hur man påverkar sig själv, för 
att därefter kunna fundera på hur omgivningen påverkas av ledaren. Christerson (2005) 
menar även han att leda är att påverka. Tanken med att utöva ledarskap är att få 
människor att sträva mot ett mål. En chef kan välja att nå uppsatta mål på två olika sätt. 
Det ena är att få personalen att arbeta på önskat sätt, genom att använda sig av hot och 
manipulering samt hänvisa till regler och rutiner. Det handlar om chefer som använder 
sig av ”piska-morötter” metoden. Det andra sättet för en chef att nå de mål man satt upp 
är att istället vara en positiv och närvarande ledare som skapar ett bra arbetsklimat. Detta 
leder också till att medarbetarna utför arbetet med större engagemang och effektivitet 
(Christerson, 2005).  
 
Alversson och Berg (1988) talar om organisationsklimat som de känslomässiga attityder 
och förhållningssätt som återfinns hos majoriteten av de anställda i en organisation. De 
anställdas uppfattning av organisationen påverkas av organisationsklimatet. Det handlar 
om en omedelbar och direkt upplevelse av arbetssituationen. En synonym till 
organisationsklimat är företagskultur. William Ouchis (1981) grundade en teori om 
företagskultur som han kallade ”Teori Z”. Denna menar på att engagerade medarbetare 
också leder till ökad produktivitet och det är ledningens ansvar att hitta sätt att frigöra de 
anställdas potentiella energi. För att få människor samordnade inom ramen för denna 
teori, gäller det att se hela människan och att chefen föregår med gott exempel. Det gäller 
att ha ett sådant ledarskap som innebär att chefen går omkring och pratar med de 
anställda, samt att företagsförändringar sker enligt bestämda åtgärder. Det är kulturen i 
form av traditioner och klimat som är det viktiga i ett företag. Genom det kan man skapa 
förtroende och intimitet, vilket leder till att alla arbetar mot samma mål. Det handlar om 
att uppmärksamma människorna i organiseringen (Eriksson-Zetterquist, Kalling, & 
Styhre, 2006).  
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Medarbetares arbetstillfredsställelse kan chefen till stor del påverka, menar Christerson 
(2005). Genom att informera och framför allt kommunicera om vad som händer i 
verksamheten, uppmuntra och stödja medarbetarna, finnas tillgänglig för samtal, visa 
tilltro för medarbetarna genom att låta dem ta ansvar samt att lyssna. Chefen ska undvika 
att bara beordra och bevisa i sitt ledarskap (Christerson, 2005). I likhet med detta 
framkom det i Bambacas och Patrickson studie (2009) att en generell uppfattning var att 
bra ledare var bra kommunikatörer.  
 
I en studie av Bass et al. (1979, refererat i Littrell, 2002) påvisades att chefer/ledare ifrån 
flera olika länder uttryckte en önskan att få arbete utfört utan att använda lika mycket 
auktoritet. Detta innebär att cheferna/ledarna ville bemyndiga (”empower”) 
medarbetarna, dvs. ge dem befogenheter.    
 
Förstudie & tidigare enkätundersökning 
Till grund för denna undersökning ligger en förstudie som undersökt vad chefer själva 
anser är bra respektive dåliga egenskaper hos en ledare (Nilsson, 2009). Undersökningen 
baseras på intervjuer med tre chefer (varav två män och en kvinna). Samtliga deltagande 
chefer har mer än 10 års erfarenhet inom chefsrollen. Förstudiens resultat visar på olika 
viktiga faktorer. Samtliga chefer anser att en bra ledaregenskap är att vara lyhörd och 
lyssna på medarbetarna. Detta kan bl.a. ske genom att man har regelbundna möten, där 
medarbetarna får uttrycka sina åsikter och idéer. Genom att vara lyhörd och har möten, 
får chefen också mer koll på vad medarbetarna upplever som viktigt för dem samt hur de 
upplever stämningen på arbetet. Lyhördhet ifrån chefens sida leder också till ökad 
förståelse för hur man som chef ska leda och få med sig medarbetarna. Om chefen är 
lyhörd och lyssnar på sina medarbetare, men också diskuterar med dem fram och tillbaka, 
så känner dem sig delaktiga i det som händer och beslutas på arbetsplatsen. Det bör med 
andra ord finnas en slags gemenskap och delaktighet, där chef och medarbetare arbetar 
som ett team. En annan ledaregenskap som cheferna själva anser vara viktig, handlar om 
att chefen är klimatsättare och har därmed till uppgift att skapa ett bra arbetsklimat. 
Chefen ska vara positiv och skapa en god stämning, samt vara den som skapar en 
framtidstro för sina medarbetare. Det gäller att se vilka möjligheter man har framför sig. 
Som chef ska man motivera och uppmuntra medarbetarna i deras arbete, och dessutom ha 
en arbetsmiljö som tillåter misstag. Cheferna menar också att det är viktigt att man 
anpassar sina krav i förhållande till medarbetarnas utveckling, detta genom att se var 
varje medarbetare befinner sig. Att chefen är synlig är en annan viktig egenskap som 
cheferna själva talar om. Detta innebär att chefen ska finnas i närheten av medarbetarna 
för att kunna hjälpa till om det uppstår frågor och funderingar. Det är med andra ord en 
viktig faktor att chefen finns till för sina medarbetare och visar att man förstår dem. 
Cheferna framhåller också att det krävs att man är påläst i sin roll som ledare. Det handlar 
om att visa att man vet vad man talar om och att man förstå sig på den organisation man 
styr över, vilket också leder till en ökad respekt. Det anses viktigt att chefen håller sig 
uppdaterad och berikar sitt ledarskap. Det kräver att chefen kompetensutvecklar sig 
genom att gå på kurser och utbildningar och vara aktiv på andra sätt. Genom att vara 
påläst, kan chefen också bli säkrare i sitt beslutsfattande. Det framgår också att chefen 
bör ha en självkännedom, dvs. känna sig själv och veta hur man fungerar i olika 
situationer. En annan ledaregenskap som cheferna anser är viktig hos en ledare, är att 
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man ska vara modig i den bemärkelsen att man vågar möta även sådant man inte kan och 
är förberedd för. En chef måste våga fatta beslut och sedan kunna stå för det, utan att vela 
fram och tillbaka. Samtliga chefer menar också att man måste höra med medarbetarna 
vad de har för åsikter kring de beslut som ska tas. Slutligen anser cheferna att det krävs 
ett konsekvent agerande ifrån chefens sida för att kunna uppnå målen och undvika 
osäkerhet bland medarbetarna. Dessutom bör chefen vara rak även om det kan upplevas 
som besvärligt.  
 
Ser man istället till vad cheferna i denna förstudie anser vara dåliga egenskaper hos en 
ledare, uppfattas det först och främst som negativt att chefen inte lyssnar eller inte är 
lyhörd för medarbetarna. Det handlar om chefer som kör sitt eget race och undviker 
kontakt med medarbetarna. Detta leder till att chefen blir ensam i sin ledarroll och inte får 
med sig medarbetarna. Det uppfattas som en dålig ledaregenskap om chefen inte är 
synlig, i den betydelsen att chefen sitter mycket på sitt kontor istället för att vistas bland 
personalen. Detta kan leda till att medarbetarna tappar förtroendet för sin chef. Det 
uppfattas också som negativt om chefen inte lyckas nå fram med viktig information på ett 
sätt så att alla förstår. Cheferna anser att en annan dålig ledaregenskap är om chefen 
fokuserar för mycket på resultat och budgetmål. Detta uppfattas som negativt i och med 
att chefen lätt glömmer bort medarbetarna i sådana situationer och därmed tappar dem på 
vägen till att nå uppsatta mål. Med tiden slutar medarbetarna att lyssna och bry sig om 
vad chefen säger. Det handlar alltså om chefer som inte bryr sig om sina medarbetare, 
utan fokus ligger istället på målet. Det är chefer som tar alla beslut på egen hand utan att 
diskutera med medarbetarna, vilket kan leda till att de inte följer chefen då de har olika 
uppfattning om hur arbetet bör gå till (Nilsson, 2009).  
 
I Stockholms stads personalpolicy (2009) kan man bl.a. läsa att det krävs gott 
självförtroende och god självkännedom för att kunna leda andra. Detta innebär att man 
som ledare ska känna till och förstå sina drivkrafter, reaktionsmönster samt sina starka 
och svaga sidor.  
 
Tidningen ”Chef” har genomfört en enkätundersökning, ”Dagens ledarskap i Sverige” 
(2008), vilken analyserar det svenska ledarskapet i dagsläget. Det är en färsk studie (från 
november 2008) som låtit 797 svenska chefer svara på frågor kring olika aspekter av det 
svenska ledarskapet. De deltagande cheferna var både kvinnor och män i blandade åldrar 
och med olika chefsbefattning. Denna undersökning visar bl.a. på vad chefer anser att det 
finns för styrkor och svagheter i det svenska ledarskapet. De främsta styrkorna och med 
andra ord det som cheferna anser sig vara bäst på, är att vara kommunikativa, 
kundorienterade och tydliga. Chefernas uppfattning om vilka svagheter som finns och 
vad de därmed är sämre på, handlar främst om att vara otydlig, konflikträdd och 
kortsiktig.    
 
Studiens inriktning 
Både chefer och medarbetare har synpunkter på vad som är viktiga egenskaper hos en 
chef och ledare. Det finns ofta långa önskelistor på hur en chef bör vara och förväntas 
göra (Christerson, 1997). 
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Olsson (2001) menar att det alltid är bra att belysa samma företeelse utifrån olika 
perspektiv. Detta i och med att iakttagelser och observationer framkommer mer eller 
mindre tydligt, beroende på vilket perspektiv det betraktas från. Skillnaderna i vad man 
uppfattar och ser kan vara betydande (Olsson, 2001).  
 
Detta är också grundtanken med denna studie, dvs. att betrakta ledarskap utifrån två olika 
perspektiv, medarbetarperspektivet och chefsperspektivet. Därmed kan man se om 
medarbetare och chefer har liknande uppfattning kring ämnet. 
 
Syftet med studien var att undersöka vad som uppfattas vara bra respektive dåliga 
egenskaper hos en ledare utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv.  
 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Urvalet för undersökningen gjordes genom att man hörde med bekanta om de kände till 
någon som kunde tänkas ställa upp på en intervju kring ämnet ledarskap. Ett flertal 
personer som inte hade någon typ av chefsbefattning och som arbetade inom olika 
branscher samt var i olika åldrar, kontaktades via telefon. Dessförinnan hade kontakt med 
tänkt deltagare upptagits via tredje part, dvs. den bekanta, för att få klartecken på att få 
informera djupare kring vad intervjun skulle innebära. Detta för att förhindra ofrivilligt 
deltagande. Samtliga tillfrågade svarade direkt ja på förfrågandet om att deltaga. Totalt 
sett intervjuades sex stycken medarbetare, varav kvinnor och män utgjorde en lika stor 
andel. Medarbetarna hade följande befattning inom deras respektive bransch: 
ekonomiansvarig/återvinning, undersköterska/vård/sjukhus, personalsekreterare/ 
stadsdelsförvaltning, driftsansvarig/mediabranschen, behandlingsassistent eller 
fritidsledare/vård och IT-tekniker & lärare/skola. Intervjupersonerna var mellan 28 och 
55 år gamla. Medelåldern för kvinnor var 45 år och för män 43 år. Av deltagarna var fyra 
stycken tidigare okända för författaren och två av deltagarna ytligt bekanta.  
 
Vid urvalsförfarandet togs hänsyn till indirekta faktorer så som kön, ålder, yrke och 
befattning. Dessa faktorer kan antas ge kvalitativa variationer i resultatet och har därför 
tagits med i beräkningarna för att få ett så representativt urval som möjligt. 
 
Datainsamling 
Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer var halv- eller 
semistrukturerad och pågick i ungefär 30 min. Intervjuerna genomfördes antingen på 
deltagarens arbete eller hemma hos personen i fråga, i en ostörd miljö. Inledningsvis hölls 
en introduktion med deltagarna, där de informerades om undersökningen syfte, vad den 
handlar om och hur själva intervjun kommer att gå tillväga. Även etiska aspekter togs 
upp, där man informerade om hur materialet kommer att användas och vilka som har 
tillgång till detta, hur resultatet av undersökningen kommer att presenteras, att man har 
rätt att avbryta intervjun eller inte svara på frågor och att alla intervjupersoners 
personuppgifter hanteras konfidentiellt. Vetenskapsrådets regler har med andra ord följts 
(Vetenskapsrådet, 2002). Detta informerades redan vid förfrågandet. Innan intervjun 



8 
 

startade på riktigt fick deltagarna möjlighet att ställa eventuella frågor. Som underlag för 
intervjun skapades och användes en intervjuguide, vilket innebär att man vid intervjun 
följt en slags checklista bestående av ett antal färdigformulerade frågor till ämnet 
ledarskap. Samtidigt ställdes även följdfrågor och nya frågor under intervjuns gång. 
Intervjuguiden bestod av ett antal bakrundsfrågor och tre inledande frågor med en mer 
övergripande karaktär. Detta för att sedan övergå till två bredare frågor kring 
undersökningen huvudfokus, dvs. vad medarbetarna anser är bra respektive dåliga 
egenskaper hos en ledare. Dessa två frågor hade i sin tur ett flertal underfrågor. Därefter 
ställdes ett flertal blandade frågor kring ledarskap i allmänhet.  
 
Avslutningsvis fick intervjupersonerna svara på två enkätfrågor gällande hur de värderar 
svenska chefers ledarskap. Detta innebär att dem fick ange tre styrkor och tre svagheter 
som dem anser att svenska chefer har i sitt ledarskap. Dessa två enkätfrågor är lånade 
ifrån den tidigare enkätundersökning som tidningen ”Chefs” genomförde. 
 
Intervjuerna avrundades och man hörde efter om deltagarna hade något de ville tillägga 
eller förtydliga, samt frågade om man fick kontakta dem i efterhand om det skulle 
behövas. Intervjuerna spelades in med hjälp av en bandspelare och transkriberades allt 
eftersom. 
 
Intervjuaren studerar på Stockholms universitet, psykologiska institutionen, utbildningen 
är PAO (personal, arbete och organisation). Grundläggande teoretiska kunskaper inom 
metodlära och intervjumetodik finns, dock med begränsad erfarenhet och praktisk 
tillämpning. Intervjuaren har i största utsträckning haft ett öppet förhållningssätt till 
ämnet, i och med att förförståelsen för ämnet varit relativt liten. Innan denna 
undersökning genomfördes, gjordes dock en mindre förstudie som undersökte samma 
fenomen, men med syfte att skildra helt olika perspektiv. Delar av en enkätundersökning 
som genomförts av tidningen ”Chef” har också granskats innan genomförandet av denna 
uppföljande studie. Övrig litteratur söktes och studerades först efter datainsamlingen, 
men också efter att analysarbetet var färdigt.  
 
Analys 
Data bearbetades med hjälp av analysmetoden induktiv tematisk analys. Utifrån det 
insamlade materialet utarbetades ett antal teman. Hayes (2000) rekommendationer har 
stegvis följts (Langemar, 2008). Analysarbetet inleddes med att först transkribera de 
inspelade intervjuerna till text. Därefter lästes transkriberingen igenom i sin helhet för att 
får en god överblick. Nyckelord markerades sedan i marginalen, dvs. sådant som hade 
relevans för att besvara frågeställningen. Sedan grupperades dessa nyckelord under 
övergripande begrepp med ett visst primärt tema. Därefter arbetade man med ett tema i 
taget i form av att man gick igenom hela texten och plockade ut allt som hörde till detta 
tema. Samma procedur upprepades med samtliga teman. Under arbetets gång blev det 
också mer klart vad som skulle höra till vad och varje tema definierades en sista gång. 
Det insamlade materialet sammanfattades med egna ord och ett flertal citat togs med i 
resultatdelen för att förstärka och förtydliga varje tema. Slutligen framkom och 
utarbetades en figur som illustrerar hur de olika temana är relaterade till varandra. 
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Huvudkategorierna står som huvudrubriker i resultatdelen följt av ett antal underrubriker 
i form av olika egenskaper.         
 
Gällande de insamlade enkätsvaren, genomfördes sedan en analys som resulterade i två 
frekvenstabeller. En för styrkor och en för svagheter.  

 
 

Resultat 
 

Nedan redovisas sju bra ledaregenskaper som medarbetarna gärna ser hos chefen. 
Motsvarande egenskaper, fast omvänt, anser medarbetarna vara dåliga egenskaper hos en 
ledare, vilka pressenteras därefter. Utöver dessa framkommer ytterligare tre stycken 
negativa egenskaper som anses dåliga för en chef att ha. Slutligen pressenteras också vad 
medarbetarna anser att det finns för styrkor och svagheter i det svenska ledarskapet.    
 
Vad medarbetare uppfattar som bra egenskaper hos en ledare  
 
 Positiv attityd & positivt arbetsklimat. Den allmänna uppfattningen bland 
medarbetarna är att det är bra om en chef är positiv. Det innebär att chefen ska ha en 
positiv attityd och energi som smittar av sig på personalen. Chefen ska påverka sin 
personal till att tänka positivt kring arbetet vad gäller dess genomförande och möjlighet 
att lösa eventuella problem på vägen. Vid ex. stora förändringar på arbetsplatsen ska 
chefen ge personalen tid att bearbeta detta och även försöka göra någonting bra utav det. 
Denna egenskap hos en chef kan således också utryckas i termer av att skapa en positiv 
anda. Detta innebär att chefen ska skapa ett bra arbetsklimat, både för sin personal och 
för företagets kunder.  
 
Chefen ska inspirera sin personal genom att bl.a. pusha på och ge beröm. Det gäller att få 
med sig personalen och få dem att jobba.  
 
Att chefen ska vara en positiv person handlar också om att ha ett glatt humör och kunna 
sitta ner och prata med sin personal på en mer personlig nivå. Det handlar om att kunna 
prata om annat än bara arbete och visa att man bryr sig om personalens liv utanför 
arbetet.  
 
”Sprida en arbetsglädje, det tycker jag är faktiskt en ledares absolut viktigaste jobb. Man 
ska sprida glädje runt omkring sig, och hopp, hopp om att man kan förändra någonting 
till det bättre.” (R3) 
 
För att skapa en arbetsglädje gäller det att chefen uppmuntrar och bry sig om sin 
personal. Det krävs också att chefen ser människor i sin omgivning och samtalar med 
alla. Chefen kan uppmuntra genom att stödja och hjälpa sin personal vid behov, så att 
dem kan uppnå ett resultat i tid.  
 
”Uppmuntrande ledarskap måste man ju jobba med”. (R3) 
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Att bry sig om personalen handlar om att man som chef på ett eller annat sätt gör något 
för sin personal. Det kan vara att emellanåt se till att alla går ut och gör något kul 
tillsammans i form av middagar eller andra event, som blir en liten paus ifrån vardagen. 
Själva vardagen i sig måste förstås också vara lite rolig, att personalen och cheferna 
känner att de har kul tillsammans på arbetet. Detta förutsätter att man har bra chefer och 
bra arbetsgrupper som passar ihop. En bra sammansättning av människor är med andra 
ord viktigt. Det ska finnas någon på arbetsplatsen som kan lätta upp stämningen lite 
grann, som har ett bra humör och piggar upp de andra. En person som driver projekt och 
är väldigt social. Det kan antingen vara chefen själv eller någon bland personalen som 
sprider denna positiva stämning. Det är chefens ansvar att se till att det finns en positiv 
stämning på arbetsplatsen, bl.a. genom att anställa rätt folk så det blir en bra 
sammansättning av människor.  
 

”Anställda folk som passar i organisationen, som fortsätter i det invanda på 
arbetsplatsen, samtidigt vill gärna förnya också. ... Det ska vara en 
sammansättning av medarbetare som gynnar arbetet och produktiviteten. Det är 
alltså mycket det här att anställa rätt folk.”  (R6) 

 
En uppfattning är att en chef ska vara drivande. Med det menas att man som chef ska vara 
driftig inom personalfrågor och jobba för att personalen ska ha det bra, samt jobba för 
företagets framgång och framtid. Det handlar om att chefen ska vara engagerad i både 
företaget och dess personal och se till att allt fungerar på arbetsplatsen. Chefen ska 
dessutom försöka finnas till för sin personal och känna av olika situationer. 
 
”Så det är mycket som hänger på att personalen har det bra, för att företaget ska 
fungera.” (R1) 
 
För att skapa trivsel på arbetsplatsen gäller det att chefen bl.a. har regelbundna 
personalmöten, eftersom möten kan vara ett bra sätt för en chef att få reda på vad 
personalen tycker och hur stämningen är på jobbet. Trivsel på arbetsplatsen kommer 
också av att chefen är lyhörd, vilket leder oss in på nästa tema.  
 

Öppen & lyhörd. En viktig ledaregenskap som medarbetarna gärna ser hos en chef 
handlar om att vara öppen och lyhörd. Med lyhörd menar man att chefen ska lyssna på 
vad folk säger och ta till sig detta och bearbeta det. Ihop med lyhördheten hör också 
öppenheten, där medarbetare vill att chefen ska vara öppen för förslag och nya idéer. 
Detta innebär att chefen ska lyssna på personalens idéer och inte bara rata dem i förväg, 
utan ändå ge personalen en chans att komma med förslag. Till öppenhet hör också att en 
chef vågar släppa lite när det är bra idéer. Detta kräver att man som chef inte är snål, utan 
vågar satsa ekonomiskt på bra idéer. Att som chef vara öppen innebär också att ge 
möjlighet till diskussion, där personalen kan uttrycka sina åsikter och tankar. Det handlar 
om att alla ska få vara med och påverka vid förändringar och liknande. En chef måste 
även vara öppen för kritik, dvs. lyssna på den kritik som ges och ifrågasätta sig själv, för 
att kunna bli bättre.  
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Dessa egenskaper, att vara öppen och lyhörd, är med andra ord något en chef bör tänka på 
vid bl.a. beslutsfattande. Att chefen först hör med personalen om vad de anser, även om 
det i slutändan kanske inte överensstämmer med allas åsikter. Det handlar om att låta alla 
få säga vad de tycker så att de känner att de varit lite delaktiga i besluten, och att det finns 
ett samarbete mellan chef och personal. 
 
”..Det där tror jag är viktigt att man har med personalen i sina beslut.” (R2) 
 
För att få personalen att stå bakom de beslut som tas, gäller det alltså att chefen är lyhörd 
och lyssnar på dem, samt tar till deras känslor. Det gäller att vara tillmötesgående med 
personalen och visa att man bry sig. Det är också viktigt att man lyssnar till personalens 
eventuella önskemål.     
 
Om man är chef för ett större företag kan detta begränsa möjlighen att vara lyhörd i och 
med att chefen då har så mycket personal. Det gäller då istället att varje chef för varje 
avdelning/kontor är lyhörd. Det framkommer också att ett samarbete direkt med 
personalen blir allt viktigare ju mindre företaget är. För att samarbetet ska fungera gäller 
det att chefen är bra på att informera och är tydlig i sitt ledarskap. Detta leder oss in på 
nästa tema som handlar just om tydlighet bl.a. gällande mål, vision och strategi. 
 

Tydlighet och målsättning. Medarbetarna anser att tydlighet är en bra 
ledaregenskap. Att vara tydlig som chef är i stor utsträckning relaterat till mål och vision 
samt strategi. Det ska stå klart och tydligt vad som är chefens och därmed också 
företagets mål och vision. Att ha tydligt uppsatta visioner och mål innebär att alla vet vad 
företaget står för och vad som är tänkt att företaget ska uppnå. Det handlar också om att 
tydliggöra för personalen om vilken riktning företaget ska drivas åt och att alla går i 
samma riktning. Det ska inte förekomma några oklarheter kring detta, utan alla ska veta 
vad som ska göras på arbetet. Om chefen är tydlig vad gäller mål och vision så vet alla 
vad dem ska sträva efter.  
 
”...Tydligheten.. ja.. det hör ju egentligen ihop med vision och mål. Om man har en tydlig 
vision och mål så blir det inga oklarheter, i det stora hela liksom, vad som ska göras.” 
(R4) 
 
Trots att mål och vision mycket hör ihop finns det ändå mindre skillnader i dess innebörd. 
När man talar om mål så syftar man mer till sådant som ska vara möjligt att uppnå, 
medan visioner är sådant som inte behöver vara lika realistiskt att man når upp till. Att ha 
visioner anses viktigt för att personalen ska kunna vara glada och nöjda.  
 
Vision och mål anses vara viktigare vid större företag i och med att det inte blir samma 
sammansvetsning där som i ett mindre företag. Dessutom finns inte samma möjligheter 
till att prata och ha möten, det gäller därför att alla vet vart man är på väg.  
 
Tydlighet uppfattas som extra viktigt i kristider eftersom alla då bör veta hur läget ser ut 
med bl.a. nedskärningar och så vidare. I sådana lägen blir det också viktigare att det 
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tydligt framgår vad företaget har för visioner och mål. En tydlighet ifrån chefens sida bör 
dock finnas både i bra och dåliga tider.   
 
Tydlighet handlar också om att personalen ska veta vilka beslut de ska fatta i sitt arbete. 
Personalen ska inte behöva tveka och vänta på svar ifrån chefen om hur saker och ting 
ska göras, bara för att det är oklart om vad som gäller. Utan det ska gå fort och vara 
tydligt. Chefen ska dessutom vara bra på att informera personalen och se till att alla får 
samma information.   
 

”Och när man har möten, då kan också vem som är ledare vara väldigt tydlig, 
därför då går man in och är ledare, det är du som sitter med den här 
informationen, det är du som ska föra ut det här budskapet.” (R5) 

 
För att kunna nå uppsatta mål, räcker det inte med att bara vara tydlig. Det gäller också 
att resten av ledarskapet fungera.  
 
”Även om man har ett bra mål så att säga och allt annat är dåligt, att han inte är 
närvarande, inte lyssnar eller någonting, då är det väldigt svårt att gå mot det där 
målet.” (R4) 
 
Det anses viktigt att chefen har en bra strategi för att nå de mål man satt upp för företaget, 
men också att man kan få med sig medarbetarna till det målet. Detta förutsätter tydlighet i 
form av att man talar om för personalen vad målsättningen är och hur det är tänkt att man 
ska gå tillväga för att nå dit. Det handlar om vägen dit, dvs. hur man ska göra. Att chefen 
har en bra strategi innefattar också att vara förberedd på och kunna hantera eventuella 
problem som uppstår på vägen till att uppnå målen. Chefen ska vara strategisk i den 
bemärkelsen att man vet vad som ska sägas och när i tiden det ska sägas. Det handlar om 
att veta när man som chef ska gå fram med förslag och när det är bättre att låta bli. Att gå 
ut med information om ex. tänkta nedskärningar eller omorganiseringar, förslag som kan 
innebära negativa konsekvenser för medarbetarna, handlar mycket om timing. Det gäller 
att chefen väljer en passande tidpunkt att informera personalen.  
 
För att få med sig medarbetarna handlar chefens tydlighet också om att förklara hur 
rådande läge för företaget ser ut, vad gäller uppoffringar, vinster och förändringar etc. 
Detta behövs för att personalen ska kunna förstår varför chefen bestämt att göra på ett 
visst sätt. Dessutom bör chefen tala om vad som krävs av personalen i och med att 
arbetsinnehållet kan ändras. Att chefen är tydlig innebär också att man talar om för 
personalen om man inte är riktigt nöjd med de resultat som de presenterar. Detta ska 
göras på ett konstruktivt sätt så att de kan jobba för att förbättra sig själva och sina 
resultat i arbetet.  
 
”Alla vill ha uppmuntrande chefer som ser dem, men som kan vara tydliga också.” (R3) 
 
En chef måste vara tydlig och öppen med bl.a. hur löner sätts, eftersom detta ofta kan 
vara känsligt. Om inte detta hanterats på ett snyggt sätt så kan det leda till konflikter 
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bland personalen. Därför bör man ha bestämda nivåer som alla känner till och upplever 
som rättvisa. Detta leder oss in på nästa tema.  
 

Rättvis. En uppfattning bland medarbetarna är att en viktig egenskap hos en chef är 
att vara rättvis. Förutom att chefen ska vara rättvis vad gäller lönekriterier, innebär det 
också att chefen ska kunna se varje individ, se vad folk går för och vad de kan tillföra 
arbetet. Det framgår dock att det i större företag kan vara svårt för en chef att se varje 
individ. Då krävs det att det finns underchefer som kan göra det. Att chefen är rättvis 
betyder också att all personal behandlas lika och att ingen favoriseras.  
 
”Ja, alltså den där chefen som har massor av gullegrisar, det är ingen riktig höjdarchef, 
tycker inte jag.” (R3) 
 

”.. De måste behandla alla lika. Försöka att ha.. alltså de måste se all sin personal, 
kunna se dem och behandla dem något så där.. någon form av rättvisa, rättvisa 
existerar inte, men man måste veta vad man gör när man behandlar sin personal.” 
(R3) 

 
 Närvaro & synlighet. De flesta medarbetare framhåller att närvaro och synlighet är 
en viktig egenskap hos en chef. Att chefen ska vara närvarande och finnas tillgänglig 
innebär att man finns på plats. Det handlar också om att chefen ska synas på 
arbetsplatsen.  

 
”Det är väl att ha någon slags närvaro ändå på själva företaget, även om det kanske inte 
alltid är så lätt om man är ute och reser, men ändå liksom att man syns på den 
arbetsplatsen där man är.” (R4) 
 
Chefen ska med andra ord både vara närvarande genom att befinna sig på arbetsplatsen 
rent fysiskt, men det krävs också att chefen är synlig i den bemärkelsen att man går ut i 
själva verksamheten och visar sig bland personalen.  
 
Att chefen finns tillgänglig och är närvarande anses som viktigare på ett litet företag än 
på ett stort. Det framkommer också att det i ett större företag kan vara svårare för en chef 
att ha en närvaro om man har ansvar över många kontor.  
 
Närvaro och synlighet ifrån chefens sida är viktigt för att personalen ska kunna ha en 
möjlighet att få tag i sin chef och prata så fort de har någon idé eller fundering. Det gäller 
att chefen är närvarande i stunden genom att kunna sätta sig in i personalens frågor och 
funderingar och snabbt ge ett svar. Därmed får personalen feedback direkt och känner sig 
bemöta.   
 

Kunnig. En uppfattning, som dock framkom i lite mindre utsträckning, är att det är 
viktigt att vara kunnig som chef. Det innebär att chefen kan sitt jobb och vet vad den gör. 
Det gäller alltså att chefen är kunnig inom det område man arbetar med. Det anses också 
viktigt att chefen är intelligent och rätt så skärpt på alla sätt, samt uppfattas som en klok 
person. Kunskap är också något som krävs av en bra ledare.  
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Inte konflikträdd & bra 

konflikthantering 
 

Beslutsfattande  
 

Bry sig om 
personalen 

 

Positivt attityd & 
positivt arbetsklimat  
 

Öppen & lyhörd 
(bl.a. idéer, 

åsikter, kritik) 

Kunnig Närvaro & 
synlighet 

 

Tydlighet 
 

Mål och 
vision  

Hur löner sätts 

Rättvis 
 

Strategi och 
Information 

”...Att förstå vad det är man gör för någonting, det tycker jag nog är det absolut 
viktigaste.” (R3) 
 
Att chefen ska förstå handlar också om hur man hanterar all den information man får som 
chef. Det gäller att sätta in all information i ett sammanhang för att sedan kunna dra rätt 
slutsatser.   
 
 Inte konflikträdd & bra konflikthantering. En uppfattning som framhölls var att en 
av de viktigaste egenskaperna hos en chef är att kunna ta konflikter, dvs. inte vara 
konflikträdd. Att hantera konflikter som chef handlar om att våga ta itu med personalen i 
den meningen att man säger till om man anser att personalen gjort något felaktigt eller 
inte tillräckligt bra. Chefen ska också våga få kritik och kunna handskas med missnöje, 
trots att det kan vara jobbigt och obekvämt. Som chef kan man inte vara rädd och gömma 
sig från detta, utan det krävs att man kan hantera sådana situationer.      
 
En annan uppfattning bland medarbetarna är att det blir extra viktigt med ett bra 
ledarskap vid konflikter på företaget. Då gäller det att man har en chef som försöker lösa 
konflikten genom att ta kontakt och prata med dem som är inblandade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Relationen mellan bra ledaregenskaper. 
 
 
Vad medarbetare uppfattar som dåliga egenskaper hos en ledare 
 
Hälften av medarbetarna menade att de bra egenskaperna hos en chef på samma sätt blir 
de dåliga egenskaperna hos en chef om man bara vänder på dem och dess innebörd.   
Därmed blir det en del upprepning och lika svar, dock med olika synvinkel, dvs. här med 
en negativ aspekt.  
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 Negativ attityd och arbetsklimat. Det uppfattas som en dålig ledaregenskap om 
chefen är negativ. Detta i och med att chefens dåliga attityd smittar av sig på personalen 
till det negativa, och även dem får en negativ attityd till arbetet.  
 

”Trivs man inte på sitt jobb, så gör man ett dåligt arbete och kan leda förstås till 
att man blir sjuk eller orkar inte.. man känner sig lite deprimerad helt enkelt. Så 
därför är det jätteviktigt att man trivs på sitt jobb och då gör man ju så att man 
jobbar bättre och jobbar mer så det.. alla vinner på det.”  (R6) 

 
”.. En dålig stämning på en arbetsplats det är ju förödande.” (R6) 
 

Inte öppen och lyhörd. Det uppfattas som en dålig egenskap om en chef inte lyssnar 
eller inte är lyhörd bl.a. för personalens önskemål. Om en chef inte bryr sig om 
personalens önskemål, kan grunden för detta möjligen ligga i en rädsla för att hamna i 
konflikt. Istället för att våga bry sig om personalen så drar sig chefen undan för att slippa 
hantera eventuella problem. Detta leder oss in på en annan dålig egenskap som handlar 
om att vara konflikträdd, vilket vi kommer att återkomma till senare.   
 
”Folk kanske säger upp sig på grund av att man inte tycker att chefen lyssnar tillräckligt 
eller tar åt sig om man har några krav eller är missnöjd.” (R1) 
 
En chef som inte diskuterar med personalen, utan bara kör över i form av att bestämma 
allt själv och ta alla beslut utan att höra vad personalen tycker, ses som en dålig egenskap 
hos en chef. Denna typ av bristande lyhördhet från chefens sida, leder oss in på en annan 
dålig ledaregenskap, nämligen maktlystheten som vi återkommer till senare. 
 

Otydlighet och dålig målsättning. En dålig egenskap, som är relaterad till 
otydligheten, är om chefen inte informerar personalen om nödvändiga saker kring arbetet. 
Personalen informeras från ett annat håll vilket skapar både rykten och osäkerhet om vad 
som gäller. Den bristande informationen ifrån chefens sida kan också leda till att 
arbetsplatsen blir stressande.   
 
Att en chef inte kan kommunicera uppfattas som en annan dålig ledaregenskap. Det 
innebär att man som chef inte svarar på mail eller i telefon, samt inte svarar på olika 
förfrågningar som personalen har. En sådan bristande kommunikation leder till en 
osäkerhet bland personalen, där dem inte vet vilka initiativ dem ska ta. Det kan också 
röra sig om att chefen inte är anträffbar, och därmed vet personalen inte heller hur dem 
ska göra. Denna otydlighet ifrån chefens sida kan leda till att personalen till slut måste 
börja agera och ta beslut på egen hand, vilket kan resultera i att felaktiga beslut tas av 
personalen som chefen inte blir nöjd med. Att chefen inte kan kommunicera med sina 
medarbetare handlar också om att man inte kan uttala mål och visioner.  
 
Det uppfattas alltså som en dålig egenskap om chefen är otydlig. Det är också negativt 
om chefen har en dålig målsättning och inte kan påvisa något tillvägagångssätt för att nå 
de uppsatta målen, dvs. inte har en strategi.  
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Orättvis. Om chefen har den sistnämnda dåliga egenskapen, dvs. att vara otydlig, 
kan det leda till att personalen inte förstår sammanhanget och inte förstår varför chefen 
gör på ett visst sätt. Detta kan i sin tur leda till att personalen känner sig överkörd och 
upplever orättvisa. Orättvisa kan också handla om att chefen favoriserar någon bland 
personalen, vilket uppfattas som en dålig ledaregenskap.  
 
”.. Vi är som en familj när vi är i en arbetsgrupp, och älsklingsdottern eller 
älsklingssonen som får lite mer än de andra väcker avundsjuka i en grupp och får inte 
gruppen att fungera.” (R3) 
 
På mindre företag finns det en möjlighet att folk upplever mer orättvisa kring bl.a. hur 
löner sätts i och med att personalen inte har klara titlar på jobbet, på samma sätt som det 
brukar finnas på större företag.  
 
 Inte närvarande och synlig. Den allmänna uppfattningen om vad som är dåliga 
egenskaper hos en chef rör framför allt en bristande närvaro ifrån chefens sida. 
Medarbetarna anser att det är dåligt om chefen inte är närvarnade och är borta för mycket. 
Det handlar om att inte vara tillräckligt mycket på arbetsplatsen. Detta leder till att chefen 
inte ser vad som händer runt personalen och har inte så bra koll på arbetsplatsen i övrigt. 
En bristande närvaro ifrån chefens sida kan bero på mycket resande inom jobbet.   
 
”Oftast är det ju så tyvärr idag att folk.. dom springer ju på möten stup i kvarten och... så 
är det kurser eller.. så är det någonting annat, så dom finns aldrig närvarande.” (R2) 
 
Det handlar också om att chefen inte får drar sig undan för mycket, utan måste visa sig 
och vara synlig på arbetsplatsen. En chef som inte syns kan bero på att denne ägnar 
mycket tid inne på sitt kontor, vilket anses som något negativt. En chef kan med andra 
ord vara närvarande på arbetsplatsen utan att synas, i och med att denne aldrig går ut i 
verksamheten.  
 
 Okunnighet. Att chefen inte är kunnig uppfattas som en dålig egenskap. Det handlar 
om att chefen inte inger något förtroende. Att chefen inte är tillräckligt kunnig kan bero 
på att denne blivit tillsatt som chef utan att egentligen kunna behärska den uppgiften. 
Detta uppfattas som besvärligt både för personalen men också för chefen själv.  
 
 Konflikträdd. En uppfattning kring vad som anses vara dåliga egenskaper hos en 
chef är om denne är konflikträtt, dvs. inte kan hantera konflikter. Konflikter kan 
uppkomma bland personalen om de upplever orättvisa kring hur lönerna sätts. Detta är 
något som också nämnts tidigare i och med att lönekonflikter är relaterat till att chefen 
bör vara tydlig för att undvika meningsskiljaktigheter.  
 
 
Utöver dessa teman, som både framkom under bra och dåliga egenskaper hos en chef, 
fanns även ett fåtal egenskaper som påtalades som enbart dåliga. Dessa var maktlysten, 
stressad och att inte lita på sina medarbetare. 
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 Maktlysten. Den allmänna uppfattningen är att det är negativt om en chef är 
maktlysten och fokuserar för mycket på sin egen makt. Det handlar om chefer som vill 
stå i fokus själva, som utnyttjar sin makt lite hur som helst och som i någon form utövar 
maktmissbruk. Det är chefer som letar efter fel hos personalen för att kunna klanka ner på 
dem, och därmed visa att det är dem som sitter på makten. Detta kan leda till att 
personalen känner en osäkerhet och rädsla för att gå till arbetet men också inför att träffa 
chefen. Om personalen är rädd för chefen därför att denna beter sig som en diktator, kan 
det resultera i att personalen börjar prata bakom ryggen på chefen och tappar respekten 
för sin chef.  
 
”.. En sådan chef känner sig ju inte riktigt nöjd med sig själv, utan vill förlägga ut alla 
sina fel på alla andra. Sådana chefer ska man inte ha.” (R3) 
 

”Man får inte ogilla makt som chef och ledare, man ska ju tycka om att hantera 
det, men drivkraften till att vara chef ska egentligen inte vara att man vill.. att man 
är maktlysten och vill bestämma, utan framför allt att man vill fatta rätt beslut, att 
det ska bli rätt beslut och rätt resultat.” (R3) 

 
”Makt har ju en chef, men att missbruka makten och att inte samarbeta och sådana här 
saker.”(R5) 
 
En chef ska med andra ord inte vara auktoritär. Detta innebär att chefen bara ger order 
utan att lyssna på vad personalen har att säga och visar ointresse för personalens åsikter. 
Att som chef bara köra över och bestämma allt själv utan att lyssna till övriga åsikter 
anses alltså som en dålig ledaregenskap.  
 
 Stressad. En uppfattning är att en dålig egenskap hos en chef är att vara stressad. 
Det kan innebära att chefen missar olika saker så som möten eller annat som utlovats. De 
saker som chefen ska ordna blir lidande genom att de glöms bort och kanske aldrig 
genomförs eftersom chefen är för stressad. 
 
 Inte lita på sina medarbetare. Ytterligare en uppfattad negativ ledaregenskap är om 
chefen inte litar på sin personal. Detta kan handla om att chefen noggrant går och 
kontrollerar vad personalen gör, istället för att stötta och hjälpa personalen i deras arbete. 
Detta kan skapa en osäkerhet på arbetsplatsen. Att chefen går och kontrollera vad 
personalen gör, handlar om att man anställt fel personal. Chefen litar helt enkelt inte på 
att personalen klarar av att arbeta självständigt.  
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Figur 2. Relationen mellan dåliga ledaregenskaper. 
 
 
Styrkor och svagheter i dagens svenska ledarskap 
 
De två enkätfrågor gällande hur medarbetarna värderar svenska chefers ledarskap 
resulterade i följande stapeldiagram: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Vad medarbetarna anser att det finns för styrkor i det svenska ledarskapet. 
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Figur 4. Vad medarbetarna anser att det finns för svagheter i det svenska ledarskapet. 
 
 
Resultatet visar på vad samtliga medarbetare anser att svenska chefer har för styrkor och 
svagheter i sitt ledarskap. Det är baserat på de tre styrkor och tre svagheter som varje 
medarbetare valde. Medarbetarna hade möjlighet att välja mellan 16 svarsalternativ på 
frågan om styrkor och 15 svarsalternativ på frågan om svagheter. Av dessa alternativa 
egenskaper hos en chef, så valdes bara hälften av svarsalternativen både vid val av 
styrkor och svagheter Detta illustreras i diagrammen ovan.  
 
De egenskaper som inte valdes av någon medarbetare vid val av styrkor var ”tydlighet”, 
”medarbetarvänligt”, ”lyssnande”, ”empatisk”, ”helhetstänkande”, ”modig”, 
”omvärldsorienterad” samt det sista alternativet ”annat”. De egenskaper som ingen 
medarbetare valde vid val av svagheter var ”medarbetarstyrt”, ”avsaknad av 
engagemang”, ”för operativt”, ”fegt”, ”opassionerad”, ”för lite kundorienterad”, 
”bristande omvärldsorientering” samt det sista alternativet ”annat”.  

 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka vad som uppfattas vara bra respektive dåliga 
egenskaper hos en ledare utifrån ett chef- och medarbetarperspektiv.  
 
Undersökningens resultat presenteras i två olika avsnitt, en om bra ledaregenskaper och 
en om dåliga. Det första avsnittet visar på sju goda ledaregenskaper. Det andra avsnittet 
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visar motsvarande egenskaper fast omvänt, dvs. när cheferna brister i eller helt saknar 
dessa egenskaper, vilka då istället tar form av negativa egenskaper. Slutligen visas 
ytterligare tre negativa egenskaper som påvisas i resultatet. Både innebörd och effekter av 
bra resp. dåliga egenskaper presenteras.  
 
De bra ledaregenskaper som medarbetarna anser är viktiga för en ledare, är att chefen ska 
ha en positiv attityd och skapa ett bra arbetsklimat både för personalen och företagets 
kunder. Det gäller att vara uppmuntrande och visa omtanke för sina medarbetare. 
Dessutom är det viktigt att skapa arbetsglädje bl.a. genom rätt sammansättning av 
medarbetare. Saknar chefen denna egenskap kan det leda till en negativ attityd även hos 
personalen som får en dålig inställning till arbetet. Det kan leda till misstrivsel, sjukdom 
och dålig stämning på arbetsplatsen.  
 
En annan viktig ledaregenskap är att chefen ska kunna lyssna och vara lyhörd. Detta 
innebär bl.a. att chefen ska vara öppen för personalens idéer och höra vad de har för 
åsikter innan beslut fattas. Detta skapar delaktighet. Att chefen inte har denna egenskap 
kan möjligen te sig genom att chefen drar sig undan för att inte behöva lyssna på 
medarbetarnas önskemål. Detta kan av medarbetarna uppfattas som en rädsla från chefens 
sida att hamna i konflikt.  
 
En annan bra egenskap är att chefen är tydlig i sitt ledarskap. Detta innefattar bl.a. 
tydlighet kring mål, vision samt strategier. Det ska vara tydligt vad företaget står för och 
vad de ska uppnå för att alla ska kunna gå i samma riktning och sträva mot samma mål. 
Det handlar också om att chefen ska informera på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med 
tydligt innehåll. Tydlighet ifrån chefens sida innebär också att vara ärlig mot 
medarbetarna gällande t.ex. prestationer. Brister chefen i tydlighet kan detta leda till att 
både rykten och osäkerhet skapas bland personalen, vilket i sin tur bidrar till en 
stressande arbetsplats. Dessutom har medarbetarna svårt att veta vad som gäller och vilka 
initiativ dem ska ta då chefen är otydlig i sitt ledarskap.  
 
En annan bra ledaregenskap är att vara rättvis. Det innebär att chefen ska se varje individ 
och varje medarbetares potential. Chefen ska också behandla alla lika genom att inte 
favorisera någon bland medarbetarna. Att vara rättvis som chef handlar också om att 
rättvist hantera lönesättningen. Motsatsen till rättvisa i chefens agerande kan väcka 
avundsjuka bland medarbetarna. En känsla av orättvisa hos medarbetarna kan komma av 
att chefen varit otydlig och medarbetaren inte förstår varför chefen gör på ett visst sätt.  
 
Närvaro och synlighet är en annan bra egenskap medarbetarna gärna ser hos en ledare. 
Detta innebär att chefen ska finnas tillgänglig för medarbetarna för att prata och bemöta 
idéer och funderingar direkt. Chefen ska kunna sätta sig in i de frågor som medarbetarna 
har och ge direkt feedback. Det gäller att chefen syns på arbetsplatsen och går ut i 
verksamheten. En bristande närvaro kan bl.a. bero på mycket resande för chefen. En chef 
kan dock vara närvarande på arbetsplatsen, utan att för den delen synas, vilket även detta 
uppfattas som en dålig egenskap. Bristfällig närvaro och synlighet kan leda till att chefen 
inte ser vad som händer runt personalen och på arbetsplatsen.  
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Det visade sig i mindre utsträckning även att kunnighet ses som en god ledaregenskap. 
Det innebär att man har god kunskap inom sitt område och kan sitt jobb. Okunnighet kan 
leda till att chefen inte inger något förtroende hos medarbetarna.  
 
En annan god egenskap hos chefen är att inte vara konflikträdd och jobba bra med 
konflikthantering. Det handlar om att ha mod med att vara ärlig mot personalen och våga 
ta kritik samt att inte vara rädd för att hamna i konfliktsituationer. 
 
Den allmänna uppfattningen bland medarbetarna var att maktlysthet är en dålig egenskap 
hos en ledare. Det handlar om en chef som själv vill stå i fokus, som utnyttjar sin makt 
felaktigt och som letar fel hos personalen. Det kan också röra sig om ointresse för 
medarbetarnas åsikter. Detta kan göra så att medarbetarna känner en osäkerhet och rädsla 
inför arbetet och chefen. Det kan också leda till att medarbetarna börjar prata bakom 
ryggen och tappar respekten för sin chef.     
 
En negativ ledaregenskap är om chefen inte litar på sina medarbetare, vilket innebär att 
istället för att stötta och hjälpa medarbetarna kontrollerar chefen allt de gör. Det kan 
skapa en osäkerhet på arbetsplatsen.  
 
Slutligen uppfattas stress hos chefen som en dålig egenskap. Det kan innebära att chefen 
missar eller glömmer bort olika saker så att annat kan bli lidande.   
 
Enkätundersökningen resulterar i ett antal styrkor och svagheter som medarbetarna anser 
att svenska chefer/ledare har i sitt ledarskap. De styrkor som flest medarbetare ansåg 
finnas i det svenska ledarskapet var demokratisk, kommunikativt, ansvarsfullt och 
kundorienterat. De svagheter som flest medarbetare ansåg finnas i det svenska 
ledarskapet var otydligt, för styrt av processer och regler och obeslutsamt.  
 
Resultaten av intervjuerna med medarbetarna visar i stor utsträckning på att det finns en 
samsyn på hur en chef eller ledare ska vara, dvs. vilka egenskaper en chef bör besitta eller 
inte. Detta tyder på att medarbetare söker samma egenskaper hos en ledare oavsett vilken 
bransch man jobbar inom eller vilken typ av arbetsuppgifter man har. De flesta 
egenskaper som kommer upp som bra egenskap nämns i princip alltid även som dålig 
egenskap om chefen brister i eller helt saknar denna egenskap. Detta kan bero på att de 
bra egenskaperna är så pass viktiga att när de inte uppfylls, blir det per automatik något 
som upplevs som negativt. Att ha erfarit en chefs båda sidor av en ledaregenskap som 
t.ex. tydlig eller otydlig, kan också vara en möjlig förklaring till varför medarbetarna tar 
upp egenskapen och dess motsats som bra och dålig egenskap. Resultatet visar också att 
medarbetarna hade mer att säga om de bra egenskaper än om de dåliga egenskaperna. 
Detta skulle kunna bero på att de började med att uttrycka sina uppfattningar kring vad de 
anser är bra egenskaper för att sedan prata om dåliga. Att resultatet blev mer innehållsrikt 
för bra ledaregenskaper än för dåliga ledaregenskaper, kan möjligtvis också förklaras av 
att hälften av medarbetarna direkt framhöll att det bara var att vända på de bra 
egenskaperna om man ville veta vilka de dåliga ledaregenskaperna är. I och med detta 
kan man tänka sig att medarbetarna ansåg att de redan förklarat innebörden av en viss 
egenskap och att det bara skulle innebära upprepning vid omvänd förklaring.  
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Enkätundersökningen visar på att medarbetarna anser att en av chefernas styrkor är att 
vara kommunikativ, samtidigt menar dem att cheferna har svagheten av att vara otydlig. 
Detta kan tolkas som motsägelsefullt och därmed mycket intressanta resultat. Vi kan 
också se att medarbetarna anser att cheferna är demokratiska och att detta är en styrka i 
deras ledarskap. Vad som även framkommer är att medarbetarna också anser att en av 
chefernas svagheter är att de är för styrda av processer och regler. Även detta är till viss 
del motsägelsefullt.  
 
Vid jämförelse mellan denna undersökning och den förstudie som gjordes (Nilsson, 
2009), kan vi se stora likheter i resultaten. De två undersökningarna hade till avsikt att 
undersöka samma sak, dvs. vad som uppfattas som bra resp. dåliga ledaregenskaper, dock 
utifrån olika perspektiv (chefs- och medarbetarperspektivet). Det vi kan se är att chefer 
och medarbetare i stort sätt har samma uppfattning kring vad som är bra och dåliga 
egenskaper hos en chef. Båda grupper anser att en viktig egenskap hos en chef är att vara 
positiv och skapa ett bra arbetsklimat, samt en god stämning på arbetsplatsen. Dessutom 
att chefen uppmuntrar medarbetarna och skapa en framtidstro. En annan gemensam 
uppfattning är att chefen ska vara synlig och närvarande på arbetsplatsen för att kunna 
hjälpa medarbetarna när det uppstår funderingar. Dessutom framhåller både medarbetare 
och chefer att kunnighet och pålästhet är viktigt, i den bemärkelse att chefen vet vad den 
gör och talar om, samt har kunskap och förståelse inom området. Att chefen är lyhörd och 
lyssnar på medarbetarna är en annan viktig ledaregenskap. Där menar båda grupper att 
chefen ska höra på medarbetarnas åsikter och idéer, samt att det bör finnas en plats för 
diskussion kring beslut så att alla känner sig delaktiga. Både medarbetarna och chefer 
pratar om att chefen måste våga på olika sätt, dock syftar dem på lite olika saker. 
Medarbetarna pratar främst om att inte vara konflikträdd och våga få kritik som chef, 
medan cheferna själva mer fokuserar på att chefen ska våga fatta beslut och sedan stå för 
dem, samt att våga möta sådant som chefen inte kan eller är förberedd för. Vad gäller 
uppfattning kring vad som anses vara dåliga ledaregenskaper, framhåller båda grupper att 
det är negativt om chefen inte lyssnar och är lyhörd för medarbetarna. Det handlar om att 
chefen inte diskuterar med medarbetarna, utan kör sitt eget race genom att bestämma allt 
själv och inte höra vad medarbetarna anser. Medarbetarna pratar om maktlystna chefer 
medan cheferna pekar på alltför resultatfixerade chefer, vilka båda har med bristande 
teamarbete att göra och där chefen inte bryr sig om medarbetarna. Båda grupper 
framhåller också att en bristande synlighet ifrån chefens sida är en dålig egenskap. Då 
menar dem att chefen sitter för mycket på sitt kontor, istället för att visa sig bland 
personalen. Att chefen inte informerar eller lyckas nå fram med viktig information till 
medarbetarna, uppfattas som en dålig egenskap både av medarbetarna och cheferna.   
 
Då enkätfrågorna i denna studie är lånade ifrån tidningen ”Chefs” enkätundersökning 
(2008), kan det även göras en jämförelse här. Enkätfrågorna var tänkta att undersöka vad 
det anses finnas för styrkor och svagheter i det svenska ledarskapet. Om man jämför 
enkätsvaren från medarbetarna i denna undersökning med de enkätsvar som tidningen 
”Chef” samlade in från 797 chefer, ser vi relativt stora likheter i svaren. Både 
medarbetarna och cheferna anser att de främsta styrkorna i det svenska ledarskapet och 
därmed det som cheferna är bra på, är att vara kommunikativa och kundorienterade. 
Cheferna framhåller även att tydlighet är en av deras främsta styrkor, vilket inte 



23 
 

medarbetarna håller med om. Däremot anser medarbetarna att cheferna är ansvarsfulla 
och framför allt demokratiska, vilket är egenskaper som cheferna själva inte lyfter fram 
som främsta styrkor. Ser man istället till vilka svagheter det anses finnas i det svenska 
ledarskapet och vad cheferna är sämre på, kan vi även här se liknande uppfattning mellan 
medarbetare och chefer. De är framför allt eniga om att en av de främsta svagheterna hos 
cheferna är att de är otydliga. Cheferna själva anser också att de är konflikträdda och 
kortsiktiga och att dessa är två av deras större svagheter, vilket även framkommer i 
mindre utsträckning bland medarbetarna. Lika mycket som medarbetarna anser att 
cheferna är otydliga, anser de även att de är för styrda av processer och regler. Cheferna 
uppfattas även som obeslutsamma. Det mest intressanta utifrån dessa resultat, anser jag är 
det faktum att både chefer och medarbetare uppger att svenska chefer är bra på att 
kommunicera, samtidigt som båda grupper också har en uppfattning om att cheferna är 
otydliga. Resultaten visar dessutom på att cheferna själva anser sig vara tydliga. Detta 
anser jag vara motsägelsefullt.        
 
Ser vi till de traditionella ledarstilarna (Christerson, 1997) passar medarbetarnas 
uppfattning bäst in på det demokratiska ledarskapet. Medarbetarna menar att det ska 
finnas ett samarbete och ett gemensamt bestämmande där alla får vara med och påverka, 
vilket passar in på det demokratiska ledarskapet. Dessutom anser medarbetarna att det är 
viktigt att chefen uppmuntrar samt är bra på att informera, som även detta passar in på 
denna typ av ledarstil. Medarbetarna anser dessutom att de svenska chefernas främsta 
styrka var just att dem är demokratiska, vilket överensstämmer med vad medarbetarna 
anser vara bra egenskaper hos en ledare.  
 
Medarbetarna framhöll att en dålig ledaregenskap är att chefen är auktoritär. Detta kan 
relateras till teorin om auktoritärt ledarskap (Christerson, 1997). Även Bass et al. (1979, 
refererat i Littrell, 2002) talar om auktoritet som något negativt, och menar att chefer vill 
vara mindre auktoritära och ändå få arbetet utfört. Cheferna vill istället att medarbetarna 
får befogenheter.   
 
I likhet med Blake och Moutons modell (refererat i Norrman Brandt, 2006) talar 
medarbetarna både om relationer och uppgifter. Modellen påstår att chefen måste ta 
hänsyn till både resultatet och medarbetarnas allmänna trivsel för att kunna uppnå ett bra 
ledarskap. Medarbetarna har en liknande syn i och med att de menar att chefen ska bry 
sig om personalen och skapa trivsel, samtidigt som medarbetarna anser att det är viktigt 
att chefen sätter upp tydliga mål och visioner så att alla vet vad de ska göra på arbetet.  
 
Enligt Bell (2006) är validitet ett mått på om en viss fråga mäter det den avser mäta. Vad 
gäller validiteten för undersökningen, kan vi först och främst se till hur 
generaliserbarheten för urvalet ser ut. Av de deltagande var det lika många kvinnor som 
män och med en åldersvariation jämt fördelat mellan könen. Samtliga 
undersökningsdeltagare hade olika arbetsuppgifter. Resultaten kan därmed bara 
generaliseras till dessa förhållanden.  
 
I kvalitativ metod talar man inte om reliabilitet då detta främst ska förklara hur 
tillförlitliga ens mätningar är (Langemar, 2008). Jag skulle dock ändå vilja betrakta 
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intervjuguiden som en typ av mätinstrument. För denna undersökning användes samma 
intervjuguide vid samtliga intervjutillfällen och upplägget och frågorna för denna 
intervjuguide har även testats i den förstudie som gjordes (Nilsson, 2009). Endast vissa 
små nödvändiga förändringar gjordes för att anpassa intervjuguiden till medarbetare, så 
som att ta bort frågor som bara riktade sig till chefer. I och med att intervjupersonerna 
svarade liknande oberoende av varandra kan man därmed säga att reliabiliteten var god. 
Deltagarna fick svara på enkätfrågorna efter de att intervjun genomförts och därför kunde 
enkätens svarsalternativ (i form av olika ledaregenskaper) inte påverka 
intervjupersonernas svar på intervjun. Deras uppfattning om vad som är bra respektive 
dåliga egenskaper hos en chef, har med andra ord inte påverkats av sådana yttre faktorer.  
 
För denna studie var man tvungen att begränsa syftet pga. den relativt korta tidsram som 
arbetet skulle genomföras på. Det kan ses som bättre att man fokuserar på en sak så att 
man får en mer djupgående förståelse och insikt i det man undersöker, istället för att 
undersöka mer än vad man hinner. Då är risken att man bara lyckas skaffa sig väldigt 
ytlig kunskap kring ämnet. Undersökningen är även geografiskt sett begränsad till 
Stockholm.   
  
Sammanfattningsvis kan vi då se att uppfattningen om vad som anses vara bra respektive 
dåliga ledaregenskaper inte skiljer sig speciellt mycket mellan medarbetare och chefer. 
Detta indikerar på att medarbetare och chefer i största allmänhet värdesätter samma 
ledaregenskaper. Deras uppfattning kring vilka styrkor och svagheter det finns i det 
svenska ledarskapet är också relativt lika, vilket med andra ord betyder att medarbetare 
och chefer har liknande uppfattning om vad svenska chefer är bättre resp. sämre på i sitt 
ledarskap. Utifrån dessa resultat ser det ut som att medarbetare och chefer generellt sätt 
har en liknande uppfattning om ledarskapets bra och dåliga sidor. Vi måste dock komma 
ihåg att undersökningen grundar sig på ett litet antal undersökningsdeltagare.   
 
I framtiden kan man förslagsvis utveckla denna forskning genom att undersöka vilka 
ledarskapsegenskaper som uppfattas som bra respektive dåliga beroende på hur 
samhällsstrukturen för tillfället ser ut. Behövs olika ledarstilar i takt med att samhället 
förändras?  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 
Stäng av mobilen!  
Jag ska vara ärlig med att säga att jag inte är någon expert på att intervjua.  
 
Inledning 
En introduktion med respondenten innan själva intervjun startar. 
    
Tacka för att de ställer upp!  
Sara Nilsson 
PAO, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet  
 
Syfte med undersökningen: är att undersöka vad som uppfattas som ett bra ledarskap 
utifrån medarbetarperspektivet. I detta innefattas vad medarbetare anser är de viktigaste 
egenskaperna hos en ledare och vad som uppfattas som dåliga egenskaper.  
Etiska aspekter:  
- Intervjun ska handla om ledarskap  
- Materialet ska användas till en c-uppsats som jag ska skriva och det är          
   bara jag som använder mig av detta material. 
- Intervjun är konfidentiell 
- Rätt att avbryta el. inte svara på frågor 
- Resultatet av undersökningen ges i form av en vetenskaplig rapport  
- Intervju kommer att gå till så att jag börjar ställa ett antal bakgrundsfrågor, och sedan ett 
antal frågor kring hur du uppfattar olika aspekter av ledarskap. Intervjun tar ca. 30 min. 
och kommer att spelas in.  
 
Några frågor innan bandspelaren sätts på?  
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Kön  
Ålder? 
Hur länge har du jobbat på det här företaget? 
Vad har du för befattning? 
 
1. En lättbesvarad fråga som inledning: Vad tänker du först på när du hör ordet 
ledarskap? (definiera) 
 
2. Vad krävs av en bra ledare? 
 
3. Tror du att chefer och medarbetare generellt sätt har samma uppfattning om vad som är 
ett bra resp. dåligt ledarskap?    (Förklaring till frågan: Dvs. om chefer och medarbetare 
värdesätter samma egenskaper hos en bra chef/ledare? Om man värdesätter samma 
egenskaper hos en ledare beroende på om man själv är chef eller medarbetare) 
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Vad medarbetare tycker är bra resp. dåliga egenskaper hos en ledare: 
 
4. Säg 5 egenskaper som du tycker är viktigast för en chef/ledare att ha? 
- Kan du beskriva dessa egenskaper. 
- Rangordna dessa 5 egenskaper, från den viktigaste till den minst viktiga. 
- Varför tror du att dessa egenskaper är mer viktiga än andra?  
- Vad kan det leda till att ha just dessa egenskaper? Vad har det för positiva effekter? 
Kan du ge något ex.  
- Är dessa egenskaper viktiga i den här branschen eller i allmänhet? 
 
5. Säg 5 egenskaper som du tycker är dåliga för en chef/ledare att ha? 
- Kan du beskriva dessa egenskaper. 
- Rangordna dessa 5 egenskaper, börja med den sämsta.  
- Varför tror du att dessa egenskaper är sämre än andra? 
- Vad kan det leda till att ha just dessa egenskaper? Vad har det för negativa effekter? 
Kan du ge något ex.  
- Är dessa egenskaper dåliga i den här branschen eller i allmänhet? 
 
- Tidsperspektivet- hade du svarat likadant för 5 år sedan och om 5 år? Har din syn på 
hur en chef ska vara förändrats? 
 
Följdfrågor!!! 
Spinna vidare på svaren! 
------------------ 
 
Blandade frågor kring ledarskap: 
 
6. Krävs det olika typ av ledarskap i stora resp. små företag? (Dvs. passar vissa 
ledaregenskaper bättre på stora resp. små företag).  
 
7. Hur upprätthåller man ett bra ledarskap? 
 
8. Vad kan ett dåligt ledarskap få för konsekvenser?   
 
9. Finns det några specifika situationer där det är extra viktigt med ett bra ledarskap? Kan 
du i så fall ge exempel på detta. 
 
10. Vad krävs för att ett ledarskap ska vara framgångsrikt på lång sikt? 
 
Avslutning 
Avrunda! 
Har du något mer som du kommer att tänka på vad gäller bra/dåliga egenskaper hos en 
ledare? Är det någonting du vill förtydliga? 
Tack för att jag fick komma hit och intervjua dig!  
Får jag kontakta dig igen om det skulle behövas? 
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Bilaga 2.  
 

Enkätfrågor 
 
Syftet med dessa två enkätfrågor är att undersöka vad medarbetare anser att svenska 
chefer/ledare har för styrkor och svagheter i sitt ledarskap.  
 
 
1. Vilka styrkor ser du i dagens svenska ledarskap? (Välj de tre viktigaste)  
 
 
Tydligt     
 
Medarbetarvänligt    
 
Demokratisk     
 
Lyssnande     
 
Kommunikativt    
 
Ansvarsfullt     
 
Strategisk     
 
Långsiktigt     
 
Mänskligt     
 
Engagerat/passionerat   
 
Empatisk     
 
Helhetstäckande    
 
Modigt    
 
Kundorienterad    
 
Omvärldsorienterad    
 
Annat:     
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2. Vilka svagheter ser du i dagens svenska ledarskap? (Välj de tre viktigaste)  
 
 
Otydligt      
 
Medarbetarstyrt     
 
Hierarkiskt      
 
För styrt av processer och regler   
 
Konflikträdd      
 
Oansvarigt      
 
Kortsiktigt      
 
Avsaknad av engagemang     
 
För operativt      
 
Obeslutsamt      
 
Fegt       
 
Opassionerad     
 
För lite kundorienterad     
 
Bristande omvärldsorientering  
 
Annat:      
 


