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Sammanfattning 
 
Jag har i denna rapport studerat om det finns några skillnader mellan olika ledare beroende på 
deras ålder. Jag delade in respondenterna i tre olika ålderskategorier (unga, mellangamla, och 
gamla) och har sedan jämfört dessa kategorier med varandra. Som utgångspunkt beskrev jag 
hur vetenskaplig litteratur redogör för olika ledaregenskaper och olika ledarstilar. Som 
inledning förklarade jag skillnaden mellan chefskap och ledarskap, detta eftersom dessa 
begrepp lätt kan förväxlas. Chefskap innebär att man har fokus på att lösa uppgiften, och med 
ledarskap så har man även fokus på att utveckla medarbetarna, samt att dessa skall må bra och 
trivas på jobbet. I den valda litteratur redogjordes det för olika definitioner om vad ledarskap 
egentligen är, jag fann dock en tydlig röd tråd i de olika definitionerna och det var att 
ledarskap är en kombination av hur man löser uppgiften och vilken relation man som ledare 
har till sina anställda. Min utgångspunkt var att olika ledarstilar innebär hur kombinationen 
uppgiftsfokusering och relationen till anställda hanteras. Utifrån detta definierade jag fem 
olika huvudstilar som hanterar kombinationen uppgift/relation på olika sätt. När jag jämförde 
de olika ledarstilarna kom jag fram till att unga ledarna har mindre fokus på uppgiften jämfört 
med gamla ledarna, hos de mellangamla ledarna fanns det inget tydligt mönster. De unga 
ledarna hade någorlunda liknande ledarstil, en ledarstil med spår av en osäkerhet på vad man 
skall lägga fokus på. De mellangamla ledarna skiljde sig åt väldigt mycket, men hade till 
skillnad från de unga ledarna fokus på något område. De gamla ledarna liknade varandra och 
hade en fokusering som låg mest på uppgiften. När jag studerade olika ledaregenskaper var 
det tydligt att de unga ledarna jämfört med de gamla ledarna litade mer på sina anställda och 
lät dem agera mer fritt. Detta samtidigt som de utgick ifrån att medarbetarna skulle säga ifrån 
om de fick problem. Detta ligger i linje med att unga ledare har mindre fokus på uppgiften. 
Ytterligare skillnader var att unga ledare agerar mer kortsiktigt. De kommer också att lyssna 
mer på sina anställda innan de fattar beslut. 
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1 Inledning 
 
Här kommer jag att presentera syftet med rapporten och ge en bakgrund till varför jag har valt 
ämnet. Kommer också att och gå igenom rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
 
Vi människor har alltid varit beroende av att någon person i gruppen har tagit på sig eller fått 
på sig ansvaret att leda gruppen. Att någon har haft det överordnade ansvaret att säkerställa att 
beslut fattas så vi kan göra det som är nödvändigt för att överleva. Ur historisk synvinkel har 
det gällt att överleva för dagen, att kunna äta sig mätt och leva under omständigheter som har 
fört människosläktet vidare. I dagens samhälle träffar vi och påverkas av ledare varje dag, 
både i hemmet, på arbetsplatsen och eventuella fritidsaktiviteter. På grund av detta kommer vi 
att påverkas av hur ledarna agerar mot oss. 
 
Hur ledaren har agerat har ur ett traditionellt perspektiv varierat på ett tydligt sätt beroende på 
vilken kultur man har levt i. Detta har jag själv upplevt då jag i mitt yrkesliv har haft många 
internationella kontakter och besökt många olika länder i flera världsdelar och har även under 
kortare perioder bott i två olika länder (Indien och USA). Världen idag består av länder som 
skiljer sig extremt mycket både med avseende på kultur, men även på levnadssätt och på 
rikedom. Några få länder i världen (i-världen) lever under relativt välordnade former och där 
relativt många har både utbildning och arbete. Avståndet mellan dessa länder har de senaste 
decennierna krympt avsevärt då det har blivit lättare att förflytta sig mellan länderna. 
Dessutom har utvecklingen av Internet de sista 10-15 åren gjort att du på ett enkelt sätt kan ha 
ständigt kontakt med andra kulturer. Man kan säga att världen håller på att krympa.  
 
En annan aspekt som gör att världen krymper är att i-världsländerna har haft betydande 
immigration av människor från andra kulturer. I dag är det vanligt att växa upp i vad man 
kallar för ett mångkulturellt samhälle, där man påverkas under hela sin uppväxt av personer 
som har andra sätt att se på verkligheten än vad som har betraktas som typiskt i Sverige. Det 
finns också de som väljer att studera utomlands, vilket kan uppfattas som en merit när man 
med en examen söker efter jobb. Många unga väljer också att resa, både kortare och längre 
resor gör att de får influenser från hela världen. 
 
Detta är funderingar som har fått mig att tänka på hur vi som människor kommer att påverkas. 
Kommer det vara så att kulturskillnaderna mellan olika länder kommer att minska? Och om 
kulturskillnaderna minskar, kommer detta att påverka hur våra ledare agerar? Kommer deras 
sätt att leda människor att anpassa sig efter omvärlden och kommer skillnaderna i ledarstilar 
mellan länder att minska? Om vi har påverkats borde de ledare som idag är unga utvecklat ett 
ledarskap som skiljer sig om man jämför med de ledarna som i dag är äldre. Detta med 
avseende både på vilken ledarstil och vilka ledaregenskaper de unga ledarna har. Eftersom vi 
på flera sätt dagligen kommer i kontakt med olika ledare tycker jag det skulle vara intressant 
att undersöka om det går att identifiera några skillnader mellan svenska ledare beroende på 
ledarens ålder. Det är detta som denna rapport skall handla om, skillnader mellan olika ledare 
beroende på ledarens ålder. 
 
Självfallet finns det många faktorer än ledarens ålder som påverkar en människas ledarskap 
(som till exempel kön, ålder och ledarerfarenhet), i denna rapport kommer jag dock att enbart 
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jämföra hur en ledare agerar beroende på ledarens ålder. Jag kommer inte att försöka förklara 
varför en ledare agera på ett visst sätt utan bara studera skillnader.  
  

1.2 Problemformulering 
 
För att återknyta till ledare och ledarstilar, som jag inledde med beror ledarens sätt att agera 
på vilken kultur man är uppväxt i. Från detta har det vuxit fram olika ledarstilar som är 
förknippade med olika kulturer. Om dagens unga svenska personer i högre grad påverkas av 
andra värderingar än vad de äldre personerna gjorde under sin uppväxt så borde också deras 
ledarstil skilja sig från de äldres. Är det så i verkligheten?    
 

1.3 Syfte 
 
Syfte med rapporten är att undersöka om det finns några skillnader mellan unga och gamla 
svenska personers ledarskap. Detta kommer jag att göra genom att intervjua ledare i olika 
åldrar och analysera om det kommer att finnas några skillnader. 
 

1.4 Forskningsfråga 
 
Finns det någon skillnad i unga ledares ledarstil jämfört med äldre ledares ledarstil? 
 

1.5 Disposition 
 
Kapitel 1: En beskrivning av problemet, varför jag har valt ämnet och vilka avgränsningar jag 
har gjort. 
 
Kapitel 2: Vilken disposition rapporten har.  
 
Kapitel 3: Teori beskrivning av vad ledarskap innebär, samt vad det är för skillnad mellan en 
chef och en ledare. 
 
Kapitel 4: Teori, beskrivning av olika ledarstilar. 
 
Kapitel 5: Teori, beskrivning av olika ledaregenskaper. 
 
Kapitel 6: Empiri, redogörelse för de intervjuer som gjordes. 
 
Kapitel 7: Analys, en jämförelse av teorin mot emperin.  
 
Kapitel 8: Slutsats med svar om det finns några skillnader mellan unga och gamla ledare, 
samt uppslag för vidare forskning. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel kommer jag att beskriva hur jag har hanterat min frågeställning. Jag kommer att 
presentera vilket synsätt jag har haft när jag studerat litteraturen, vilken metod jag har använt 
mig av när jag har samlat in och analyserat data. Jag kommer också att ta upp rapportens 
trovärdighet. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
 
Vetenskap som kan beskrivas som ” systematiskt samlad och organiserad kunskap; resultat av 
den verksamhet som enligt vissa regler försöker konstruera redskap för att förstå, förklara, 
beskriva och ibland förutsäga olika företeelser i världen” (NE, 2008a). För att kunna skriva en 
vetenskaplig rapport måste man förstå hur man ser på och tolkar verkligheten. Det finns två 
vanligt förekommande sätt att se på verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) och 
det är det hermeneutiska och det positivistiska synsättet. 
 
Det hermeneutiska synsättet bygger på att man skapar sig en helhetsbild av det studerade 
området. Ordet hermeneutik betyder, läran om tolkning (NE, 2008b). Det betyder alltså att det 
hermeneutiska synsättet bygger på en persons subjektiva förståelse av vad han eller hon 
studerar.  
 
Positivismen däremot bygger på sådan kunskap som man tror att går att mäta och sådan 
kunskap som man tror är säker (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Positivismen kan 
endast komma från två olika håll, dels från våra fem sinnen och dels från sådant som man 
logiskt kan resonera sig fram till genom att studera de bakomliggande orsakerna .  
 
Eftersom denna rapport bygger på att jag skall jämföra mitt sätt att läsa och förstå olika 
teoretiska tankar kring ledarskap och jämföra dessa med vad ledare berättar för mig under 
mina intervjuer med dem kommer rapporten att ha ett hermeneutiskt synsätt. 

2.2 Val av metod för analys av empiri 
 
Vetenskapen beskriver att man kan använda sig att två olika metoder när man samlar in och 
sammanställer empiri. Dessa metoder kallas för; kvantitativ och kvalitativ (Backman, 2008). 
Den kvantitativa metoden präglas av objektiv mätbar data. Att man ber respondenterna svara 
på till exempel frågeformulär eller någon typ av test med en numerisk rangordning. Detta kan 
sedan lätt sammanställas med grafer eller till exempel medelvärde. Det andra alternativet, den 
kvalitativa metoden går ut på att huvudsakligen intervjua respondenterna, och utifrån dessa 
intervjuer skapa sig en förståelse utifrån vad respondenterna har svarat (Holme & Solvang, 
1997).  
 
Jag har valt att arbeta med den kvalitativa metoden. Eftersom att syftet med denna rapport är 
att jämföra skillnader mellan olika ledare har jag utgått från olika teoriers beskrivning av 
ämnena som handlar om forskningsfrågan och sedan jämfört dem med resultatet från mina 
intervjuer med respondenterna. 
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2.3  Val av angreppssätt 
 
Man kan angripa ett problem på två olika sätt (Holme & Solvang, 1997). Det första är 
deduktion som innebär att man utgår från befintliga teorier av andra författare och att man 
utifrån dessa resonerar logisk för att komma fram till en slutsats. Det andra angreppssättet 
kallas för induktion och bygger på att man utgår från en undersökning och att man från denna 
skapar en teori. 
 
I denna rapport har jag valt att använda mig av ett deduktivt synsätt då jag kommer att 
jämföra befintliga teorier med undersökningens resultatet och därifrån analysera och dra 
slutsatser. 
 

2.4 Datainsamling 
 
Det finns två huvudsakliga sätt att samla in data och det är; primärdata och sekundärdata 
(Holme & Solvang, 1997). Med primärdata avser man den information som författaren själv 
samlar in. I denna rapport kommer primärdata att bestå av de intervjuer som genomfördes. 
Sekundärdata är sådan information som redan finns sammanställd i till exempel böcker. 
Teoriavsnittet i denna rapport kommer endast att bestå av sekundärdata.  
 

2.5 Val av intervjupersoner 
 
Jag har valt att studera min frågeställning genom att intervjua personer på Volvo Lastvagnars 
(inklusive Volvo 3Ps) olika enheter på Lundbyområdet i Göteborg. Skälet till detta är att jag 
själv är anställd på företaget och har ett stort kontaktnät. Viktigt att säga att Volvo Lastvagnar 
inte har bett mig att göra studien, utan jag har frågat dem om jag kan använda mig av mitt 
kontaktnät för att genomföra studien.  
 
Jag hade som ambition att börja intervjua cirka 20 personer och därefter känna av om jag hade 
fått till räckligt med information (Holme & Solvang, 1997). Eftersom jag kände att det inte 
tillkom några nya egenskaper under de sista av de 22 intervjuerna jag genomförde, så kände 
jag att jag hade fått tillräckligt med information för att kunna göra en bra analys. 
 
Eftersom jag har ett eget kontaktnät inom företaget har jag för att undvika att välja personer 
som jag känner och därmed omedvetet riskera att vinkla studien vänt mig till mellanchefer 
som jag känner och bett att få intervjua deras ledningsgrupper. På detta sätt har jag 
sanktionerat mina intervjuer med respondenterna och med hjälp av mellancheferna skapat ett 
intresse för min studie. Jag har fått väldigt positiv respons och bara fått nej av en av de 
tjugotre tillfrågade personerna. Jag har vänt mig till chefer inom flera olika områden inom 
företaget för att undvika att en specifik områdeskultur skulle påverka resultatet. Jag har inte 
frågat om ålder på respondenterna innan intervjun men har noterat respondenternas 
ungefärliga åldrar för att säkerställa att jag skulle få önskad spridning.  
 
Innan jag bestämde vilka jag skulle intervjua trodde jag att det skulle vara svårast att hitta 
unga ledare. Jag hade planerat att dela in respondenterna i tre åldersgrupper; de unga ledarna 
skull vara 35 år och yngre, mellangamla ledare 36 år till 45 år, och de gamla 46 år och uppåt. 
Det visade sig att det var svårast att få tag på ledare som var 46 år och uppåt. När jag hade 
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sammanställt alla som jag intervjuade med avseende på ålder och skapade ett histogram, så 
visade det sig att det fanns naturliga gränser (luckor) som låg ett år från de gränser jag hade 
tänkt mig från början. Därför kändes det naturligt att justera de ursprungliga gränserna enligt 
nedan figur. 
 

x
x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x

Ålder 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52  
Figur  2-1 Åldersfördelning av respondenter 
 
Indelning i dessa tre grupper är subjektiv och utgår ifrån min uppfattning av vad som är ungt 
och gammalt. Indelningen kan självfallet ifrågasättas, men eftersom jag huvudsakligen inte 
valde ledare efter ålder, utan via mellanchefer visste jag inte hur fördelningen skulle bli. Det 
visade sig att den yngsta ledaren var 31 år och den äldsta 50 år vilket innebär ett spann på 20 
år. Detta spann är uppdelat i tre lika nästan lika stora delar (8 + 8 + 6 =22) och eftersom jag 
inte styrde åldern på ledarna själv känner jag att indelningen är representativ.  Att jag har valt 
tre grupper beror på att om det finns skillnader så borde dessa uppstå gradvis och kan om jag 
bara skulle ha två grupper kunna försvinna av att mellan gruppen skulle jämna ut skillnaderna. 

2.6 Val av litteratur 
 
Jag har valt litteratur genom att söka i Göteborgs universitetsbiblioteks databas. Jag har 
använt mig av sökord som; ledarstil, ledarskap och forskningsmetodik. Jag har också använt 
mig av böcker som jag har använt i tidigare universitetskurser. 
 

2.7 Val av intervjufrågor 
 
Jag valde intervjufrågorna med utgångspunkt från den teori som finns beskriven i rapporten. 
Jag försökte att ställa så generella frågor som möjligt så att respondenterna skulle tvingas att 
tänka efter och att de inte skulle kunna svara med några få ord, utan att intervjuerna skulle bli 
mer som ett samtal. Samtidigt var jag noga med att formulera frågorna på ett sätt så att all 
teorier täcktes in. Intervjufrågorna finns i bilaga 1.  
 

2.8 Tillförlitlighet och överförbarhet 
 
Jag inledde alltid intervjuerna med att förklara syftet med rapporten. Jag var noga med att 
påpeka att alla respondenterna kommer att vara helt anonyma och att man inte på något sätt 
kan komma att spåra vem som har sagt vad. Jag var också tydlig med att rapporten inte 
handlade om bra eller dåligt ledarskap, utan skillnader mellan ledarskap. Syftet med detta var 
att respondenterna inte skulle kunna tolka att jag ville granska om deras ledarskap var bra 
eller dåligt. Med detta tror jag att respondenterna har känt sig komfortabla och svara 
uppriktigt på alla frågor. Jag har på inget sätt uppfattat att respondenterna har varit rädda för 
att uttrycka sin mening, utan de har istället varit väldigt intresserade av syfte med min rapport 
och uttryckt ett intresse att ta del av resultatet. 
 

unga mellan gamla 
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Holme & Solvang (1997) skriver att förståelse från den som intervjuar kommer att prägla 
vilka slutsatser rapporten kommer fram till. Det finns risk för att de som intervjuar tolkar 
budskapet fel. Jag har varit medveten om detta och försökt att vara så neutral som möjligt. Jag 
har använt mig av ord och utryck som respondenterna har använt så mycket som möjligt och 
inte skrivit ner min känsla av vad respondenterna sade.  
 
Det finns också risk för att respondenterna svarar det som de tror den som intervjuar vill höra. 
För att undvika detta bör respondenterna få styra intervjun så mycket som möjligt. För att 
åstadkomma detta har jag strävat efter att respondenterna inte skall känna sig styrda av 
frågorna. Jag har haft frågorna som en mall och de har ofta blivit besvarade innan jag fick 
möjlighet att ställa frågan. Jag har också då och då kastat om ordningen på frågorna och 
anpassat dem efter intervjuns utveckling, detta enligt tips från Holme & Solvang (1997). Med 
detta känner jag att svaren från respondenterna stämmer väl överens med verkligheten och att 
min tolkning ligger så nära sanningen som det går. 
 
De sekundära källorna består av böcker och vetenskapliga artiklar. Böckerna som jag valt har 
ofta varit skrivna av kända forskare eller refererar till kända forskare. För att eliminera risken 
för att inte vara vetenskaplig har jag i så stor utsträckning som möjligt försökt att använda 
flera olika böcker för att beskriva en viss teori. En av böckerna som jag använt mig av 
(Steinberg, 2006) anser jag inte vara helt objektiv. Detta har jag också redogjort för när jag 
använt den och hur jag hanterade detta objektivitetsproblem. De vetenskapliga artiklarna är 
hämtade från databaser genom Göteborgs universitet, vilket är en kvalitetsgaranti, och kan på 
grund av detta betraktas som tillförlitliga. 
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3 Ledarskap 
 
Vad är egentligen ledarskap? Den litteratur jag har studerat diskuterar och förklarar vad de 
anser att det innebär att vara en ledare, den förklarar också vad det är för skillnad mellan att 
vara chef och att vara ledare. Jag har valt litteraturen genom att använda mig av sökord som; 
ledarskap, ledarstil och ledaregenskaper. Jag har sedan valt böcker som har haft en 
övergripande beskrivning av ämnena, detta för att inte hamna i detaljer, då syftet är att se 
helheter mellan olika ledaregenskaper och olika ledarstilar. Jag är kritisk till en del av 
litteraturen då jag tycker att den inte använder begreppen ledare och chef på ett konsekvent 
sätt och är ibland otydliga med dessa begrepp. För att vara tydlig kommer jag att inleda med 
att förklara vad det är för skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. 
 

3.1 Chef eller ledare? 
 
Det är vanligt att man pratar om begreppen chef och ledare, och vad som skiljer dessa begrep 
åt. Bjerke (1998) beskriver att ordet chef uppstod under industrialiseringen när ägarna hade 
fler fabriker att sköta än vad de klarade själva. De tillsatte då ”chefer” med syfte att ansvara 
för verksamheten i fabrikerna. Från början handlade chefskapet mycket om att administrera 
verksamheten i enlighet med ägarens direktiv. Chefen fick till uppgift att planera, kontrollera 
och övervaka verksamheten. På grund av detta har chefskap kommit att handla väldigt mycket 
om administration, medan ledarskap är något som har vuxit fram när man insåg att chefen 
behövde göra mera än att bara administrera arbetet. För att kunna utveckla företaget maximalt 
insåg man att man måste utnyttja medarbetarnas hela kompetensområde. Rollen för att göra 
detta blev ”ledarens”, han eller hon fick ansvaret för att utveckla individerna på arbetsplatsen, 
detta på grund av att företaget skall få ut så mycket som möjligt av sina anställda. Ledarens 
uppgift blev också att skapa en gemenskap i arbetsgruppen och att få alla att jobba i samma 
riktning för att uppnå företagets mål.  
 
Maltén (2000) har i princip kommit fram till samma slutsats som Bjerke, men beskriver det 
lite annorlunda och fokuserar mer på de ”mjuka” aspekterna. Han lägger tonvikten på 
chefskapets formella karaktär som ger chefen makt och befogenheter. Chefens huvuduppgift 
blir att leda avdelningen mot uppsatta mål, han eller hon är ansvarig för att utveckla de 
metoder som krävs för att nå målen, detta så länge som metoderna ligger i linje med företagets 
metoder. Maltén skriver att det inte är alltid som medarbetarna med glädje gör det som chefen 
vill, en ledare däremot kommer enligt Maltén ha med sig medarbetarna. Om inte ledaren blir 
godkänd av sin personal kommer inte ledaren att nå ett bra resultat. En ledare kommer att 
motivera och kommunicera med medarbetarna på ett sätt som gör att medarbetarna blir 
stimulerade till att göra ett bra jobb. Medarbetarna kommer att ”följa” sin ledare. 
 
Bjerke (1998) sammanfattar chef- kontra ledarskap genom att använda Druckers påstående 
att; chefer är människor som gör de rätta sakerna (inre effektivitet); ledare är människor som 
ser till att sakerna görs på rätt sätt (yttre effektivitet). Från detta påstående är det lätt att förstå 
att man inte väljer om man skall satsa på chef- eller ledarskap, man måste se till att personen 
är både chef och ledare. Maltén (2000) kommer också fram till att en kombination av chefs- 
och ledarskap är bäst, han eller hon måste både vara chef och arbetskamrat, och att kunna 
fokusera både på personerna i gruppen samt att lösa de uppgifter som gruppen har fått på sig. 
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Maltén (2000) har sammanfattat ett antal förhållande som förklarar hur man på olika sätt kan 
beskriva vad som skiljer en ledare och en chef åt. 
 
 
 
Tabell 1 Chef  vs. ledarskap 
Chefs maktbas Ledarens maktbas 
Chefskap utgår från en formell position Ledarskap skapar sin egen informella 

legitimitet 
Baserar sin makt på en fullmakt från 
arbetsgivaren 

Baserar sin makt på personliga egenskaper  

Riktar sin energi och uppmärksamhet mot 
struktur 

Riktar sin energi mot mål, människor och 
process 

Kommunicerar den formella tjänstevägen Kommunicerar direkt och personligt 
Innehållet i kommunikationen är objektivt 
och neutralt 

Kommunicerar med hjälp av signaler och 
visioner 

Skapar struktur, trygghet och harmoni i 
sociala relationer 

Skapar dynamik, turbulens och konflikter 

Utvecklar kontroll för att följa upp beteende 
och resultat 

Utvecklar kontroll via identifiering och 
resultat 

Är i mindre grad synlig för de anställda i 
organisationen 

Är ett synligt och aktivt identifikationsobjekt 

Litar endast på fakta och objektiv kunskap Föredrar mjuk information, förståelse och 
helhet 

Undviker känslomässigt engagemang Engagerar sig med känslor 
 
Sammanfattningsvis så drar jag slutsatsen att definitionen av en chef är en person som 
fokuserar på uppgiften, och definitionen av en ledare är en person som fokuserar på relationen 
till de anställda. Min egen tolkning från detta är att i princip kan en person med bara 
chefsegenskaper klara av att leda en avdelning, medan en person med enbart typiska 
ledaregenskaper kommer att glömma bort uppgiften och inte klara av sitt uppdrag.  
 
 

3.2 Vad är ledarskap? 
 
Maltén (2000) skriver att det finns lika många definitioner om vad ledarskap är som det finns 
personer som har definierat ledarskap. Dock skriver han om två ord som förekommer 
frekvent, dessa ord är; påverka och mål. Syftet med ledarskap kommer då att vara att påverka 
medarbetarna för att nå bestämda mål. Maltén redogör för hur forskaren Nicholls ser på 
ledarskap genom att dela in ledarskapet i tre olika avsikter, enligt följande: 
 

1. Mikroledarskap: Att individen gör rätt arbetsuppgifter 
2. Makroledarskap: Att individen gör arbetsuppgifterna rätt 
3. Metaledarskap: Att individen får del av företagets visioner och blir nyskapande 

 
Nicholls menar att om man löser ovanstående tre avsikter kommer ledaren att påverka sina 
medarbetare i linje med företagets mål. En annan teori som Maltén redogör för är 
ledarskapets tre R, som Blake & McCanse har presenterat och som betyder: 
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• Resurser som kommer genom individerna, till exempel kunskaper och färdigheter 
• Relationer som kommer från ledarens och medarbetarens interaktion, detta kommer 

att skapa en känsla av gemenskap, till exempel företagskultur 
• Resultat kommer av medarbetarnas gemensamma ansträngningar att lösa problem 

 
Det är viktigt för ledaren att kombinera de tre R-n på ett optimalt sätt, det finns ingen givet 
sätt hur de skall kombineras utan måste anpassas från fall till fall. 
 
Maltén (2000, s.19) sammanfattar att ledarskap innebär, ”den process genom vilken en person 
influerar andra att nå uppställda mål”. 
 
Smallwood, Ulrich & Zenger (1999) har skapat en modell som består av fyra kärnelement 
som en ledare måste behärska. Denna modell beskriver vad ledare måste vara, vad ledare 
måste veta och vad ledare måste göra. De fyra kärnelementen är; bestämma riktning, motivera 
personalen, skapa kraft i organisationen och visa att det finns utrymme för individen.  
 
Jag anser att det finns ett tydligt samband mellan de olika teorier som jag presenterat. 
Ledarskap går att dela in i två huvudsaklig uppgifter; fokus på uppgiften och fokus på 
relationer. Nicholls beskriver att ledaren påverkar sina anställda (relation) för att nå företagets 
mål (uppgift). Blakes & McCanses tre R passar också in på denna definition, där resurser och 
resultat representerar uppgiften och relationer (relation). Maltén beskriver att en ledare 
influerar (relationer) till att nå mål (uppgift), medan Ulrichs och Zengers har fyra kärnelement 
där att bestämma riktningen och skapa kraft i organisationen kan kopplas till uppgiften och de 
två andra; motivera personalen och skapa utrymmer för individen kan kopplas till relationen. 
Sammanfattningsvis så anser jag att man kan ur de olika definitionerna dra slutsatsen att 
ledarskap handlar om att fokusera på uppgiften och fokusera på relationerna med de anställda.  
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4 Ledarstil 
 
Som jag redogjorde i föregående kapitel anser jag att ledarskap handlar om ett samspel hur 
man hanterar de uppgifter som avdelningen har, samt vilka typer av relationer till de anställda 
ledarna har. Detta kommer att vara min utgångspunkt när jag skall undersöka om det finns 
några skillnader mellan unga och gamla ledare. Maltén (2000, s.18) redogör för typiska 
egenskaper hos en välfungerande ledare och har klassificerat dem med avseende på om de är 
uppgifts- eller relationsbundna. 
 
Uppgiftsinriktade egenskaper 
 
• Prestationsinriktad 
• Resultatinriktad 
• Yrkeskompetent 
• Engagerad i verksamheten 
• Beslutsförmåga 
• Utvecklingspositiv 
• Kreativ och visionär 
• Dominant 
• Ansvarskänsla 
 
Relationsinriktade egenskaper 
 
• Kunna lyssna 
• Ge stöd och visa omtanke 
• Visa uppskattning av och tilltro till medarbetare 
• Äga känslomässig balans 
• Vara ärlig, rak och uppriktig 
• Kunna hantera stress 
• Kunna motivera och entusiasmera 
• Vara rättvis 
 
 
 
När jag har studerat litteraturen kring ledarskap finns det många namn på ungefär samma sak. 
Eftersom syfte med min rapport är att identifiera skillnader mellan olika ledare har min 
inriktning varit att inte fokusera på enskilda författares benämning på någon specifik ledarstil. 
Jag har istället valt att utgå från teorier som beskriver och täcker in ledarstilar på ett 
övergripande sätt, något som kan liknas olika ledarskapsgenrer.  
 
Lewin & Lippit skapade redan 1938 (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005) en indelning av 
hur ledaren är som person i tre nivåer; auktoritär, demokratisk och låt-gå ledare. Deras 
beskrivning av hur en ledare agerar bygger på hur personen är mot sin personal för att nå 
uppsatta mål.  
 
Ett annat sätt att beskriva en ledare är hur hans eller hennes förhållande till hur uppgiften skall 
lösas, detta brukar vanligtvis delas in i transaktiva- och transformella ledare (Bass & Riggio, 
2006). Till skillnad från Lewins & Lippits fokusering på hur ledaren väljer att vara som 
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person för att lösa uppgiften, så fokuserar Bass & Riggio på hur ledaren skall agera för att på 
ett bästa sätt lösa uppgiften. Detta bästa sätt kommer att bestå av ett samspel mellan 
förhållandet till uppgiften och hur relationer med sin personal skall hanteras. Båda dessa två 
ledaruppgifter har Blake & Mouton (Svedberg, 2007) tagit hänsyn till när de har skapat ”The 
Managerial Grid” som visar att ledarskap är tvådimensionellt och ett samspel mellan intresse 
för uppgiften och intresse för människor (relationer).  
 

4.1 Auktoritär – Demokratiskt - Låt-gå  
 
Den första indelningen jag har gjort är den som Lewin & Lippit skapade redan 1938 
(Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005, Swedberg, 2000) och som delar in olika ledarstilar i 
tre nivåer enligt: 
 

• Auktoritär 
• Demokratisk 
• Låt-gå 

 
Swedberg (2000) beskriver att Lewins forskning var banbrytande då han kom fram till att 
ledarens sätt att agera påverkade både normer och arbetsklimat i gruppen. Lewins indelning 
har med tiden blivit klassiskt. 
 
Auktoritär ledare 
 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) beskriver den auktoritära ledaren som en person som 
inte litar på sina underordnades omdömen och kompetens. Ledaren kommer att lägga sig i det 
mesta som rör avdelningens aktiviteter, och styra och bestämma över det mesta. Han eller hon 
kommer inte att ta hänsyn till vad medarbetarna kan utan kommer att behandla dem som 
mindre värda. Svedberg (2007) beskriver den auktoritära ledaren som en fadersgestalt som är 
den som vet bäst och på ett kraftfullt sätt styr avdelningen. Detta leder till att de anställda 
slutar att tänka själva och helt kommer att lita på sin chef. Dock skriver han att en auktoritär 
ledare kan vara omtyckt, det finns de som uppskattar tydlighet och att slippa ta ansvar själva. 
Dessutom om alla gör som ledaren säger, utan att protestera kommer det bli lättare att styra 
avdelningen mot de gemensamma mål som företaget har. 
 
En form av auktoritärt ledarskap (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005) som har vuxit fram i 
takt med att det auktoritära ledarskapet har blivit omodernt är; smygauktoritärt ledarskap. 
Skillnaden är att här visar chefen större intresse och lyssnar på sina medarbetare, även om de 
redan har fattat beslutet, detta utan att ta hänsyn till medarbetarnas synpunkter. Den typen av 
ledare eftersträvar ofta mycket makt. 
 
Ett skäl till att agera som en auktoritär ledare kan vara att man är osäker på sin roll och vill 
dölja detta genom att visa sig bestämd och inte lyssna på andra. För andra gäller det att tydligt 
visa vem som bestämmer så att ingen informell ledare tar över.   
 
En konsekvens av en auktoritär ledare kan vara att de uppstår en effekt att medarbetaren inte 
bryr sig. Man gör det som chefen säger, men är egentligen inte speciellt motiverad. Man 
kommer utåt att vara lojal med chefen, men kommer att i grund och botten vara missnöjd och 
kommer att leta efter tillfällen för att bli av med den frustration man har samlat på sig. Ofta 
gör man detta genom att göra andra saker då chefen inte är på plats. Om chefen då skulle 



 16

komma får han eller hon sina förutfattade meningar bekräftade (att personalen inte är 
kompetent och måste styras) och kommer att bli ännu mer auktoritär. 
 
Demokratisk ledare 
 
Det demokratiska ledarskapet innebär att man delar med sig av makten och ger medarbetarna 
inflytande i de beslut som tas (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005). Ledaren kommer att 
lyssna på de synpunkter som finns i gruppen innan han eller hon fattar ett beslut. Den 
demokratiska ledaren har heller ingen prestige att ändra sitt beslut om han eller hon får ny och 
viktig information. Besluten som ledaren kommer att ta grundas på vad som är bäst för 
verksamheten, och inte för ledaren personligen eller för att göra sig populär i arbetsgruppen. 
Han eller hon är inte rädd för att ta konflikter för beslut de tror på.  
 
Svedberg (2007) beskriver den demokratiska ledaren som en person som vill att 
medlemmarna skall vara med och påverka utvecklingen. Detta gör ledaren genom att motivera 
och stimulera medarbetarna och få dem att känna sig betydelsefulla. Detta kommer att leda till 
att arbetsgruppen kommer att fungera mer självständigt och ta egna initiativ. 
 
Den demokratiska ledaren (Lennéer-Axelsson & Thylefors, 2005) har förutom en stor 
kompetens inom sitt område också en hög social kompetens, de har också kommit till en 
punkt i livet där de har en stor personlig mognad. Deras syn på medarbetarna är att de är 
kompetenta och vuxna människor som kan tänka och ta ansvar själv. Dessutom är de bra på 
att skapa ett bra arbetsklimat som sprider en trygghet som gör att alla känner att de kan 
uttrycka sin åsikt. Den demokratiske chefen kommer att låta sina medarbetare att utvecklas, 
detta kommer att för det mesta innebära att medarbetarna kommer att vara kompetenta för 
sina uppgifter och att gruppen kommer att fungera bra. Detta oberoende om chefen är på plats 
eller inte. 
 
Låt-gå ledaren 
 
Enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (2005) är låt-gå ledaren en ledare som smiter från sitt 
ledarskap. Låt-gå ledaren har svårt för att fatta beslut och vill inte lämna några klara besked. 
De problem som finns löses inte utan skjuts på framtiden. Han eller hon sätter inga gränser 
och medarbetarna kommer att känna sig vilsna i organisationen. Ofta saknar ledaren 
motivation för att vara chef och detta kommer att avspegla sig i osäkerhet då man inte vill lära 
sig och utveckla sin roll som ledare. Det kan hända att på grund av denna osäkerhet att Låt-gå 
ledaren under vissa perioder kommer att agera som den auktoritära ledaren 
 
Eftersom en låt-gå ledare ofta saknar engagemang kommer de på ett dåligt sätt representera 
arbetsgruppen vid diverse beslutsmöten med andra chefer. De kommer att svika sin personal 
genom att inte försvara avdelningens intressen och kommer att bli överkörda av andra 
avdelningar. De anställda kommer ofta att skämmas över sin chef då de känner att deras 
avdelning inte bidrar till att utveckla företaget. 
 
Sammanställning 
 
Svedberg (2007) har sammanställt (s.313) de tre olika ledarstilarna, vad de olika stilarna 
innebär. Nedan har jag fritt tolkat den sammanställning Svedberg har gjort. 
 
 



 17

 
Figur  4-1 Uppgift vs relation, auktoritärt och demokratiskt ledarskap, Bearbetning av Svedberg (2007), 
sid, 313 
 
 
En auktoritär ledare kommer alltså att fokusera på att uppgifterna blir gjorda, och bestämma 
sättet de blir gjorda på, medan en demokratisk ledare har samma uppgiftsfokusering som den 
auktoritära ledaren men kommer att vilja att arbetsgruppen känner sig delaktiga i hur man 
löser uppgifterna. Låt-gå ledaren kommer att försöka smita från uppgiften och inte ge några 
klara direktiv till sina anställda. 
 

4.2 Transaktionell eller transformell ledare  
 
Det transformella ledarskapet skapades (Bass & Riggio, 2006) under 70-talet som ett nytt 
paradigm i ledarstilsskolan av Burns. Bass & Riggio beskriver den transformella ledaren som 
en person som inspirerar sina medarbetare till att prestera bra resultat, samtidigt som de 
utvecklar sina egna ledaregenskaper. De ser till individens behov och stöttar individen med 
det som han eller hon behöver för att nå de mål som är uppsatta. Bjerke (1998) definierar det 
transformella ledarskapet som ett ledarskap med ett uttalat syfte, som bygger på människans 
behov av att skapa mening.  
 
Transaktionella ledare däremot styr genom utbyte (Bass & Riggio 2006), han eller hon gör 
något enbart för att tjäna ett syfte. För detta syfte som till exempel kan vara att en viss uppgift 
måste göras får den som har utförd uppgiften lön i utbyte. De är inte jämfört med den 
transformella ledaren lika intresserade att utveckla medarbetarna, utan betalar för vad de får. 
Bjerke (1998) beskriver den transaktionella ledaren som en person som gör det nödvändiga 
för att driva verksamheten, exempel på nödvändiga uppgifter enligt Bjerke är; använda sig av 
sin makt, vara synlig när det krävs, lojal med företagets mål, se till att man prioriterar rätt och 
vara tuff när det krävs. Den transaktionella ledaren (Kakabadse & Kakabadse, 2005) vill ha 
kontroll på sin verksamhet, medan den transformella ledaren vill styra med koordination. Min 
slutsats är att det transaktionella ledarskapet lägger sin fokus på att lösa uppgiften och inte tar 
hänsyn till relationerna till de anställda. 
 

Auktoritär 

Demokratisk
t

- Vertikal kommunikation - tala till 
- Ledningen har kunskapen - 
instruerar och styr i detalj 
- Ordning – form - lydnad 
 
 

- Tid för kommunikation 
- Grupporienterad 
- Delegerar auktoritet och makt 
- Målen klara och hävdas 
- Kompetens ger inflytande 

- Passiv 
- Mål och krav oklara och hävdas ej 
- Oklart ansvar och beslutsfattande 
 
 

Låt-gå 

Relation 

Uppgift 
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Bass & Riggio (2006) beskriver att det transformella ledarskapet är en utveckling av det 
transaktionella. Det transaktionella ledarskapet baseras på utbyte och fokus på att lösa 
uppgiften. Detta utbyte baseras på vad som krävs för att nå uppsatta mål. Det transformella 
ledarskapet vidareutvecklar detta utbyte genom att bjuda in medarbetarna till att vara med och 
påverka. Medarbetarna inspireras och anpassar sig till de mål och visioner som finns på 
företaget. De uppmuntras till att lösa problem själva och får den hjälp och det stöd de 
behöver. Det transformella ledarskapet fokuserar alltså både på uppgiften och på relationen 
till de anställda. 
 
Bass & Riggio har delat in det transformella ledarstilen i fyra olika typer av 
ledarkompetenser, där ledarstil kommer bestå av en mix av dessa. Den transaktiva 
ledarbeskrivningen består av två olika ledarkompetenser, en sjunde och sista stil har de kallat 
för låt-gå ledaren. Jag kommer nu att redogöra för vad de sju olika delstilarna innebär. 

4.2.1 Transformella 
 
Idealt inflytande (karisma): Ledarna kommer att uppträda på ett sätt som gör att de kommer 
att fungera som en person som medarbetarna vill efterlikna. De blir betraktade med beundran 
och respekt. Medarbetarna ser ledaren som en person med extra ordinär kapacitet och 
beslutsamhet. Den karismatiske ledaren mäts med två aspekter; sitt eget uppträdande och hur 
medarbetarna ser på ledaren. Han eller hon kommer att våga ta risker och vara konsekventa i 
sitt agerande. Ett annat utmärkande drag är att ledaren sätter tydliga mål och litar att 
medarbetarna gör vad som krävs för att lösa eventuella problem för att uppnå målen. De är 
fokuserade på att göra rätt saker och har en hög moral och etik.  
 
Inspirerande motivation: Den inspirerande ledaren kommer att motivera och inspirera de 
anställda genom att förklara vad syftet är med arbetet. Detta plus att medarbetarna får tydliga 
mål, kommer att innebära att de anställda känner en mening med sitt arbete. Han eller hon 
uppmuntrar de anställda till att jobba i team och använder gärna symboler för att skapa 
visioner för medarbetarna. De vill skapa en positiv bild av framtiden och har en optimistisk 
utgångspunkt i sitt ledarskap. Dessa ledare är engagerande och uppmuntrande och är duktig 
på att förklara vad som behöver göras. 
 
Intellektuell stimulans: Stimulerar medarbetarna till att bli uppfinningsrika och kreativa 
genom att våga ifrågasätta gamla regler och formulera problem på nya sätt. För att stimulera 
kreativiteten förekommer ingen öppen kritik mot misslyckande, alla skall känna att man kan 
misslyckas ibland. De anställdas idéer och förslag kommer att vara en del av beslutsfattandet. 
Att söka efter nya arbetssätt och lösningar på gamla problem kommer att ses som en merit. 
 
Individuell omtanke: Tar hänsyn till det som individen vill göra så länge som det ryms inom 
ramarna. Är en duktig lyssnare och uppmuntrar att individer att lära sig nya saker och att 
utvecklas. Agerar både som mentor, lärare och coach. Vilket kommer att innebära att 
medarbetarna ständigt utvecklas och kommer att klara av mer avancerade uppdrag. Anpassar 
sig efter de behov som individen har när det gäller önskemål och behov av att synas. 
 

4.2.2 Transaktionella 
 
Belöning efter prestation: Denna typ av transaktion har visat sig var effektiv när det gäller att 
skapa motivation hos medarbetarna att prestera bra resultat. Belöning efter prestation bygger 
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på att ledaren och medarbetaren kommer överens om vad som skall göras och att 
medarbetaren sedan utför jobbet och kommer att bli belönad beroende på hur nöjd ledaren 
blir. Belöning efter prestation tillhör den transaktionella ledar grenen när belöningen sker i 
form av pengar. Skulle belöningen ske med beröm så kan den klassas som transformell. 
 
Ledarskap med fokus på misstag: Kan delas in i två undergrupper; aktiva och passiva. I den 
aktiva versionen är ledaren aktivt och granskar konstant medarbetaren om han eller hon har 
gjort några misstag eller avviker från bestämda planer. I den passiva versionen väntar ledaren 
passivt på att medarbetaren skall göra misstag eller avvika från de bestämda planerna. 
Ledaren agerar först efter att något negativt har hänt. Det har visat sig att denna typ av 
ledarskap är mindre effektivt än belöning efter prestation. 

4.2.3 4.2.3 Låt-gå 
 
Låt-gå: Har samma innebörd som ”låt-gå” ledaren i modellen om den auktoritära och 
demokratiske ledaren. Ledaren här har gett upp och är mer eller mindre frånvarande. De 
anställda får igen utmaningar eller uppmärksamhet. Han eller hon fattar sällan några beslut, de 
beslut de fattar levereras ofta för sent. De ger så gott som ingen feedback eller belöningar till 
de anställda.  
 

4.2.4 Förhållande uppgift och relation 
 
Min tolkning är att både det transaktionella ledarskapet och det transformella ledarskapet 
tydligt har fokus på uppgiften, men med en tendens att det transaktionella ledarskapet har 
något större fokus på uppgiften. Skillnaden är att den transaktionella ledaren ser medarbetarna 
som en bricka i spelet för att nå sina mål, och den transformella ledaren lyssnar på 
medarbetarna och ser honom eller henne som en värdefull resurs hur man skall arbeta för att 
nå målen. Detta förklarar skillnaden i gradering av relationsfaktorn för de både ledarstilarna.  
Låt-gå ledaren är i grund och botten ointresserad av sina uppgifter, men kan ibland ta sig tid 
att lyssna på sina medarbetare utan för den skull styra hur man skall hantera avdelningens 
uppgifter. 

 
Figur  4-2 Uppgift vs. relation, Transaktionellt och Transformellt ledarskap 
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4.3 The Managerial Grid  
 
Svedberg (2007) och andra författare bland annat Bjerke (1998) redogör för vad Blake & 
Mouton har döpt till ”The Managerial Grid”. Blake & Mouton ville skapa ett samband mellan 
rationalistiska teorier (uppgift) och Human relation-rörelsen (relation). För att göra detta 
definierade de vad som krävs för att utöva ett formellt ledarskap, de kom fram till att det krävs 
två aspekter (Svedberg, 2007), dessa är : 
 

1. Att arbeta genom andra människor 
2. Att göra en viss uppgift 

 
Vilket väl stämmer överens med min sammanfattning vad som är utmärkande för ledarskap, 
nämligen att hantera de uppgifter avdelning har, samt att hantera relationen med de anställda. 
Blake & Mouton ville beskriva olika ledarstilar på ett enkelt sätt och skapade ett tvådimensio-
nellt system. Där redogörs förhållandet mellan ”mjuka värden” att vara intresserad av 
människan och ”hårda värden” att fokusera på uppgiften. Man rangordnar sedan dessa två 
dimensioner med en skala 1-9. Från detta har de beroende på kombination av relationer och 
uppgiftsfokusering skapat en matris och har utifrån den identifierat fem olika ledarstilar.  

 
Figur  4-3 Uppgift vs relation, the managerial grid 
 
 
De beskriver de fem olika ledarstilarna enligt följande: 
 
Pessimisten: Arbetar bara för han eller hon måste tjäna pengar. Lägger ner så lite tid som 
möjligt och försöker hela tiden smita undan. Konflikter undviks och det blir en opersonlig 
stämning, var och en får sköta sig själva. Den gemenskap som finns kommer att vara att man 
klagar över samma saker och hela tiden letar efter syndabockar. Det pågår en ständig kamp 
mellan ledningen och de anställda där man hela tiden misstror varandra. Man försvarar sig 
med allt som man har och är rädd för alla typer av förändringar. Med pessimisten som ledare 
kommer organisationen att utvecklas till en hjälplös organisation full med mygel. 
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Hårdingen: En typ av ledare som sätter arbetet före allt annat. Prestationer har alltid 
huvudfokus och bra prestationer kommer att belönas både formellt och informellt. Allt som 
man kan tjäna pengar på kommer att genomföras. Rationella och effektiva metoder är grunden 
för ett bra resultat. Hårdingen löser inga konflikter, han avgör dem. Det ställs krav på hög 
arbetsmoral, att ge allt för företagets bästa. Detta kan ibland resultera i stressymptom, samt att 
personer som inte är högpresterande inte är önskvärda. 
 
Trivselchefen: Här sker arbetet i lugn och ro, personalen kommer till sin arbetsplats och 
känner att det är ok. Det förekommer inget djupare engagemang och mycket av arbetet 
präglas av ytlighet. Medarbetarna får uppmärksamhet och diskussioner uppmuntras. Om 
diskussionerna kommer att leda till olikheter kommer dessa att tystas ner. 
 
Diplomaten: Arbetet utförs på ett lagom sätt. Man gör ett skapligt jobb och man trivs sådär. 
Ingen tar riktigt tag i arbetet och man sneglar åt alla möjliga hål. Man vet inte riktigt åt vilket 
håll man vill. Man kommer att bli försiktig och kommer gärna att kompromissa. Detta kan i 
en förlängning leda till negativa konsekvenser. 
 
Idealchefen: Detta är enligt Blake & Mouton den bästa ledarstilen. Här ligger fokus både på 
resultat och på medarbetarens trivsel.  Idealchefen skapar med denna ledarstil en hög grad av 
delat ansvar, samtidigt som man är involverad, är deltagande och har samma vision som 
företaget. 
 

4.4 Tjänande ledarskap 
 
Anzalone (2007) skriver om ”Servant leadership”, att tjänande ledarskap utvecklas för mer än 
40 år sedan och som nu har fått en renässans.  Hon skriver att om du som ledare vill fokusera 
på andra saker än status, makt och kontroll, så kan detta innebära att du är en tjänande ledare. 
En tjänande ledare lägger sin fokus på att skapa en mer välmående organisation och att 
personalen skall utvecklas och må bra.  
 
Lowder (2007) beskriver tjänande ledarskap som en av fem olika ledarskapsstilar. Lowder 
beskriver dessa enligt följande. Den karismatiska ledaren som har extra ordinär kapacitet och 
fungerar som en förebild för sin anställda. Den transaktionella ledaren som bygger sitt 
ledarskap på ett utbyte mellan ledare och medarbetare och att belöning sker beroende på hur 
väl medarbetaren klarar utlovade leveranser. En transformell ledare kommer att dela med sig 
av sin vision och uppmuntrar medarbetarna att utveckla sig själva och bli en del av helheten. 
Den sista av Lowders ledarstilar är den situationsanpassade ledaren, ledaren som väljer stil 
efter omgivningen och miljön. 
 
Lowder beskriver det tjänande ledarskapet som en stil där ledaren sätter medarbetarens 
intresse före sitt eget. Han eller hon kommer att uppmuntra sina anställda till att utvecklas 
både genom att göra ett bra jobb, men också genom att bli en bättre medarbetare. En god 
medarbetare är en person som är aktiv och pådrivande, men som inte utmanar sin ledare. 
Ytterligare en aspekt på tjänande ledarskap är att kunna se helheten på ett sätt som andra inte 
klarar av. Detta sker på grund av att den tjänande ledarens ständiga vilja att lära om och 
öppenhet för nya idéer. I tillägg till detta är ledaren duktig på att rekrytera medarbetare som är 
extra duktiga och kommer med nya infallsvinklar. De anställda kan också misslyckas utan att 
det får negativa konsekvenser, ledaren uppmuntrar nytänkande och ställer sig bakom sina 
anställda. 
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En tjänande ledare kommer enligt Lowder att förstå att de anställda kommer att känna sig 
besvärade om de får för mycket frihet. Med frihet kommer att man måste göra ett stort antal 
val, och att göra val innebär att de anställda blir osäkra vad de skall välja av de olika 
valmöjligheterna. För att undvika detta måste den tjänande ledaren skapa en gemensam kultur 
och gemensamma värderingar i organisationen. Avslutningsvis så kommer den tjänande 
ledarens huvuduppgift att vara att skapa en miljö som bygger på öppenhet där medarbetarna 
känner sig komfortabla med sig själva och komfortabla i den eller de grupper de tillhör. 
 
Om jag placera in de tjänande ledare i diagrammet uppgift i förhållande till relation så 
kommer den tjänade ledare att leda genom fokus på relationer, och inte fokus på uppgift. Hans 
eller hennes huvudsyfte är att se till att medarbetarna trivs. Om jag placerar den tjänade 
ledaren i diagrammet uppgift och relationer så kommer ledarstilen att ligga i det övre vänstra 
hörnet, och täcka in en relativt liten del av diagrammet. 

 
Figur  4-4 Uppgift vs. relation, tjänande ledarskap 
 
 
4.5 Sammanfattning 
 
Jag har presenterat fyra övergripande sätt att beskriva olika ledarstilar. Alla olika teorier 
bygger på antagandet om att ledarskap består av en kombination av förhållandet till uppgiften 
samt vilken relation ledaren har till medarbetarna. I de olika teorierna finns olika benämningar 
på ledarstilar som i princip innebär samma sak.  
 
För att kunna analysera intervjuresultaten på enkelt sätt väljer jag att sammanfatta de olika 
ledarstilars modeller till en modell. Sammanställer jag de fyra olika teorierna kommer jag 
fram till fem huvud ledarstilar enligt figur 4-5.  
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Figur  4-5 Uppgift vs. relation, sammanfattning 
 
 
Den första av mina fem ledartyper är Låt-gå/passiva ledaren. En ledare som inte trivs med att 
vara ledare. Har lite fokusering på uppgifterna, kan inse att för sin överlevnad att vissa 
uppgifter måste göras. Visar lite intresse för relationen till sina anställda genom att inte 
lyssna. Om han eller hon skulle lyssna får medarbetaren inget tydligt svar. Det ställs inga krav 
på prestationer, målen finns inte eller är otydliga. Ledaren vill inte fatta beslut och skjuter alla 
problem framför sig. Eftersom de anställda inte kommer få någon respons av sin ledare 
kommer de att känna sig omotiverade och de kommer inte att utvecklas med företaget. 
 
Trivselledaren ser som sin huvuduppgift att fokusera på att relationerna med de anställda skall 
fungera. Att skapa status eller att vilja ha makt är inte typiskt för en trivselledare, de vill 
istället läggs sitt fokus på att utveckla organisationen och att medarbetarna skall må bra. De är 
duktiga på att lyssna, visa omtanke och motivera sin personal. Han eller hon uppmuntrar egna 
åsikter och diskussioner men dessa kommer inte att leda någonstans, utan de kommer att 
försvinna från agendan utan att något har hänt. Ledaren är förhållandevis oengagerad och det 
kommer att vara lite fokus på vad gruppen skall leverera, detta kommer att skapa oklarheter 
och konflikter som ledaren inte löser ut. Ett sätt för trivselledaren att undvika detta kan vara 
att skapa en gemensam kultur för att alla skall veta vilka värderingar som gäller. 
 
Diplomatiske ledaren är ledaren som har svårt att ta ställning. Han eller hon vill göra så 
mycket som möjligt och har svårt att fokusera på något. Detta kan leda till att inget blir riktigt 
gjort och leder till många kompromisser och oklara riktlinjer. 
 
Helhetsledaren kommer att lyssna på sina anställda och ge dem den hjälp de behöver. Han 
eller hon kommer att ta del av deras synpunkter innan beslut fattas. Fokus ligger på att klara 
av uppgifter som gynnar företagets mål och samtidigt se till att personalen mår bra och får 
chansen att utvecklas. Helhetsledaren är inte rädd för konflikter och att ställa tydliga krav på 
sina anställda. Han eller hon är också duktigt på att uppmärksamma goda prestationer och se 
vad individen behöver från sin ledare för att utvecklas. 
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Resultatledaren har som namnet antyder resultat som sin ledstjärna. Han eller han vill styra 
gruppen och litar inte på sina anställd. Resultatledaren vill ha kontroll på vad som görs och 
hur det skall göras. Ledaren kommer inte att vara intresserad av att utveckla sin personal utan 
ser personalen som en resurs för att arbetet blir utfört, vilket de får lön för. Detta kan leda till 
att medarbetarna blir passiva och kommer bara att göra det som ledaren säger, utan att ta 
några egna initiativ. Resultatledaren förväntar sig att du presterar vad ni kommit överens om 
och väl utförda uppgifter kommer passera förbi utan notis. Istället kommer han eller hon att 
fokusera på kontroll och se de uppgifter som inte blir utförda eller blir felaktigt utförda. 
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5 Ledaregenskaper 
 
I detta kapitel kommer jag ta upp ett antal egenskaper som finns hos ledare. Att dela in ledare 
efter ledarskapsstilen är en ganska generell indelning efter förhållandet mellan uppgift och 
relation. Genom att studera olika ledaregenskaper kan man dra mer detaljerade slutsatser om 
vad som kan skilja mellan olika ledare. 
 

5.1 Kampen mellan två perspektiv  
 
De pågår en kamp (Steinberg, 2006) om vilket som är det bästa sättet att leda en grupp. Denna 
kamp är mellan de som tror på ledning genom kontroll och de som tror på ledning genom 
frigörelse. Jag är kritisk till hur Steinberg beskriver denna kamp, speciellt som han menar att 
knappast någon känner till den. Han har skrivit sin bok för att marknadsföra ett humanistiskt 
ledarskap och är inte objektiv. Steinberg beskriver denna kamp med elva olika begreppspar, 
där han visar på skillnader mellan de båda perspektiven (frigörelse och kontroll). Hans 
förklaring av skillnaden i begreppsparen är tydligt vinklade för att framställa det humanistiska 
ledarskapet som ”vinnare”. Jag tycker däremot att begreppsparen är bra för mitt syfte att 
undersköka skillnader mellan ledare. Jag har neutraliserat skillnaderna i de elva 
begreppsparen för att få dem så objektiva som möjlig. De elva begreppsparen ser ut enligt 
följande: 
 
Styra eller frigöra?  
Hur ser du på ditt uppdrag som ledare? Skall du strikt styra mot förutbestämda mål eller skall 
du frigöra den kraft som finns hos dina medarbetare. Det som bestämmer är hur du ser på ditt 
sätt att leda människor. Om du satsar på att frigöra kraft hos medarbetarna vet du inte riktigt 
vad som kommer att hända. Om du själv vill kunna kontrollera framtiden skall du styra dina 
medarbetare. 
 
Kontrollera eller inspirera?  
Att kontrollera innebär att du som chef måste följa upp allt som händer i din omgivning. Du 
måste vara delaktig i alla beslut så att de går rätt till. Motsatsen är att inspirera, att sätta igång 
dina medarbetare och säkerställa att de arbetar åt rätt håll. 
 
Mäta eller följa upp?  
Vad är viktigast, mätning eller uppföljning? Vill du veta precis vad som har blivit gjort 
kommer du att mäta dina medarbetare, och analysera deras resultat utifrån mätningen. Om du 
vill förstå vad som händer kompletterar du mätningen med uppföljning, och hjälper till att 
förstå vad som är fel och vad som krävs för komma på spår igen. 
 
Kartlägga (positivism) eller förstå (hermeneutik)?  
Att kartlägg vad någon till exempelvis tycker är ganska enkelt, det är bara att mäta. Vill man 
ta ett steg till så kommer det svåra, nämligen att förstå varför någon tycker som den tycker. 
 
Visuell (dokumentation) eller Auditiv (berättelse)?  
Behöver du ha allt skriftligt för att känna dig säker på vad som är sagt? Eller räcker det att du 
får det muntligt? 
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Formell eller informell?  
Är du formell ledare och bara gör det som står i processer och manualer, eller vågar du gå 
utanför det som är skrivet? Om du vågar gå utanför ramarna och göra sådant som inte står i 
manualer eller som du inte fått skriftligt är du en informell ledare. 
 
Produkt och resultat eller process och utveckling?  
Vad fokuserar du på? Att skapa produkter och resultat efter den verklighet som vi har idag, 
eller att utveckla processer som säkerställer att vi också klarar den verklighet som vi har i 
framtiden? 
 
Styrd struktur eller egen struktur?  
Tillåter du att arbetsgruppen sätter sin egen struktur för att nå önskade resultat? Eller styr du 
som ledare hur gruppens struktur skall se ut? 
 
Få med befogenhet och kunskap eller många med befogenhet och kunskap?  
Vill du dela med dig av värdefull information som andra kan nå framgång med, eller vill du 
bevara den för dig själv? 
 
Distans eller närhet?  
Hur vill du bli betraktad av dina medarbetare? Vill du hålla dig utanför gemenskapen för att 
vara helt opartiskt och bara styra verksamheten? Eller vill vara en liten del av gruppen och 
delta på en del gemensamma saker för att minska barriären chef – medarbetare? 
 
Kritik eller uppmuntran? Vill du slå ner på dina anställda genom att vara negativ eller vill du 
uppmuntra till lärande av erfarenhet då misstag sker? 
 
 

5.2 Verksamhetsstyrning 
 
Enligt Steinberg (2006) finns det sex olika metoder för hur du som en ledare kan styra din 
verksamhet. Han skriver att det inte är möjligt att kombinera de sex olika metoder fullt ut, då 
det kommer att uppstå konfliktsituationer. Eftersom det finns för- och nackdelar med alla 
metoder kommer det att bli din uppgift som ledare att välja de metoder som du tycker 
representerar din ledarstil. Viktigt när man väljer är att säkerställa helheten, att du inte väljer 
så att konfliktsituationer uppstår mellan olika metoder. De sex metoderna är: 
 
Regelstyrning 
 
Det finns regler för allting, med regler skapar man ordning och struktur. Regler kommer att 
skapa en ram för ditt företag, vad man får göra och vad man inte får göra. Med regelstyrning 
kan du bland annat påverka om du vill att medarbetarna skall vara självständiga och ta egna 
initiativ eller passiva och göra som chefen säger.  
 
Ekonomistyrning 
 
Allt som kostar pengar kommer ha en ram för hur mycket det får kosta. Detta kommer att 
synas i den budget som finns, med en budget kan man prioritera vad man vill ha gjort och vad 
man inte vill ha gjort. 
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Målstyrning 
 
Att sätta mål på sin verksamhet är viktigt, mål på verksamheten kommer att vara stimulerande 
för personalen och styra dem åt samma håll. Utan mål finns risken att medarbetarna inte 
känner sig delaktig i verksamheten och de kommer inte att veta vad de skall lägga fokus på. 
Tydliga och bra mål kommer att fungera som vägvisare och inspiration för organisationen. 
 
Värderingsstyrning 
 
Denna metod bygger på att när man fattar sina beslut så tar man hänsyn till människosyn, 
samhällssyn och syn på hur man vill att organisationen skall utvecklas. När man tar beslut 
utgår man ifrån det som man tycker är viktigt. 
 
Relationsstyrning 
 
Ditt sätt att behandla andra människor kommer att påverkar dina möjligheter att lyckas. Din 
sociala kompetens och din emotionella nivå kommer att avgöra hur du lyckas med att se 
andra, att uppmuntra andra och att inspirera andra. 
 
Traditionsstyrning 
 
Innebär att styra efter traditioner, eller med andra ord arbeta som vi alltid har gjort. 
Traditionsstyrning kan också kallas för kulturstyrning, det är andra saker än människor som 
styr, till exempel rutiner, ritualer och erfarenheter. 
 

5.3 Ledarskapets paradoxer 
 
Svedberg (2007) skriver om ledarskapets paradoxer, med detta menar han att det finns ett 
antal områden där det finns två sidor att välja på hur du som ledare skall agera. Men du kan 
inte vara på båda sidor samtidigt, du måste välja en sida av paradoxen. Der finns vissa likheter 
mellan dessa paradoxer och Steinbergs begreppspar i föregående avsnitt, men också många 
nya sätt att jämföra hur olika ledare agerar i olika situationer. Jag har valt att plocka bort de 
paradoxer som helt täcks in av Steinbergs begreppspar. Paradoxerna är beskrivna på följande 
sätt: 
 
Tabell 2 Ledarskapets paradoxer 

Ledarskapets paradoxer 
Gå före och visa vägen: 
Viktigt att vara synlig och föregå med gott 
exempel för att nå organisationsmål. 

Håll dig i bakgrunden: 
Ha en låg profil och se till att du inte alltid 
skall synas. Låt dina medarbetare få chansen 
att synas och växa med uppgiften. De 
kommer att uppfatta det som att det är deras 
idéer som genomförs. 

Visa medarbetarna tillit: 
Visa att du litar på dina anställda, att ständigt 
kontrollera dem skapar en känsla av att man 
inte duger och blir med detta osäker. 

Följ arbetet: 
Om du följer upp deras arbete visar du att du 
är intresserad av vad de gör. För att kunna ge 
bra feedback måste du också vara uppdaterad 
på vad de har gjort. 
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Var tolerant: 
Detta innebär att du erkänner att det finns 
olika sätt att nå goda resultat. 

Var tydlig och visa hur du vill att saker 
och ting skall fungera: 
Om du skapar tydliga principer för hur arbete 
skall fungera kommer du att undvika 
förvirring och otrygghet 

Tänk på din egen avdelnings mål: 
Om man säkerställer sina egna resultat 
kommer man att uppfattas som trovärdig. 

Var lojal mot helheten: 
Försök att se saker i större perspektiv än din 
avdelning. Ser du till helheten och vad som 
är bäst för företaget i längden kommer detta 
att uppfattas som positivt att dina kollegor 
och chefer. 

Ge uttryck för vad du känner och tycker: 
Var öppen och tydlig så att medarbetarna vet 
hur du tänker och resonerar 

Var diplomatisk: 
Att vara diskret innebär att du undviker att 
skada det som du vill främja. 

Var visionär: 
Våga tänka långsiktigt och gärna utanför de 
traditionella ramarna 

Stå med båda fötterna på jorden: 
Viktigt att du visar att du kan lösa det enkla 
vardagliga uppgifterna 

Eftersträva konsensus: 
Samtala med dina medarbetare innan du 
fattar beslut, låt besluten växa fram. 

Ha inte besluts ångest: 
Viktigt att våga fatta beslut, annars kan 
arbetet stanna av. 

Var dynamisk: 
Det gäller att ibland våga fatta beslut med ett 
ej fullständigt beslutsmaterial, annars finns 
risken att man tappar tempo.  

Var eftertänksam: 
Ta tillvara på all tillgänglig kunskap innan du 
fattar ett beslut. 

Var säker på din sak: 
Annars kommer du att utstråla osäkerhet. 

Var ödmjuk: 
Annars finns det risk för att du inte hänger 
med när verkligheten förändras. 

Planera din tid ordentligt: 
Om du planera och prioriterar på ett bra sätt 
kommer du att lägga din tid på väsentligheter 
och du kommer inte att påverkas av 
tillfälligheter i omgivningen 

Var tillgänglig: 
Du måste ha luckor i din tidplanering för att 
kunna klara av att hantera oförutsägbara 
händelser. 

 
 

5.4 Framtida ledaregenskaper 
 
Cameron & Green (2008) skriver med anknytning till den finansiella kris som råder i 
skrivande stund att det inte är konstigt att man ifrågasätter vilken roll ledarskapet skall ha. 
Omgivningens snabba förändringar kräver att vi anpassar ledarskapet till den rådande 
situationen. De har definierat fem olika typer av ledarskapsroller som han anser är nödvändiga 
för att bli framgångsrik när det gäller att möta och hantera de förändringar som sker just nu. 
 
Den otålige katalysatorn är den ledaren som ställer de svåra och obehagliga frågorna. Frågor 
som ifrågasätter det som finns idag och som skapar så mycket oreda för sina medarbetare att 
de själva inser behovet av förändring. 
 
Även om man vet vad som inte fungerar så bra måste detta balanseras mot vad som väntar i 
framtiden. Till detta krävs det en visionär och motiverande ledare. En ledare som har 
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förmågan att se in i framtiden och sammanställa vad han eller hon kommer fram till på ett sätt 
som motiverar och engagerar personalen. 
 
Ett ledarskap som fokusera på att styra och kontrollera är inte till någon nytta. Den 
sammanbindande ledaren är en person som för ihop människor och förstärker vikten av att 
komplexa förändringar i dagens organisationer är nödvändiga. 
 
För att lyckas med implementeringen av nya idéer krävs det den tråkiga ledaren. Med detta 
avses en ledare som ihärdigt följer den planerade vägen och säkerställer att allt är ok med 
nuvarande fas innan man rusar vidare till nästa fas.  
 
Ledarskap handlar mycket om att skapa, inspirera, agera och lösa utmaningar. Men en ledare 
behöver också vara som den tankeväckande ledaren. Att som ledare kunna reflektera, 
möjliggöra för nya tankebanor och vara fokuserad på framtiden. Att på ett sammanhängande 
sätt styra olika strategier till något nyskapande. 
 
De fem olika ledarskapsrollerna kan sammanfattas som en person som vågar ifrågasätta 
dagens sanningar genom att vara en visionär och motivera sin personal att vara en del i 
förändringsprocessen. Han eller hon kommer att knyta ihop de kompetenser som behövs för 
att göra de nödvändiga förändringar som krävs. Samtidigt kommer ledaren att säkerställa att 
man inte springer för fort, utan att man implementerar förändring på ett genomtänkt sätt. 
 

5.5 Sammanfattning 
 
Jag har i detta kapitel beskrivit olika egenskaper en ledare kan ha. Jag har både i ”kampen 
mellan två perspektiv” och i ”ledarskapets paradoxer” beskrivit olika val som en ledare måste 
göra. Dessa val är beskrivna väldigt digitalt, att du som ledare kommer att tvingas att välja 
sida. I själva verket tror jag att det i verkligheten finns en mer glidande sanning, där du som 
ledare många gånger har fokus på en av sidorna men kan också ha en del av den andra sidan. 
 
Även kapitlet ”verksamhetsstyrning” handlar om att välja men nu på en mer övergripande 
nivå, här gäller det att bestämma vilken metod du som ledare tycker är viktigast och styra 
efter denna, men också ta hänsyn till de andra metoderna och kombinera dem på ett optimalt 
sätt. Även ”framtida ledaregenskaper” handlar om att kombinera olika metoder för att skapa 
det optimala sättet att leda en grupp.  
 
Avslutningsvis så kan man säga att du som ledare måste välja mellan olika egenskaper, dessa 
egenskaper kommer att beskriva ditt agerande i detalj. En mer övergripande beskrivning av 
ditt ledarskap kommer att beror på vilken metod du väljer. Kombinationen av metod och 
egenskaper kommer sedan att bestämma vilken ledarstil du kommer att ha. 

 



 30

6  Intervjuer 
 
I detta kapitel redogör jag för empirin, vad respondenterna har svarat på mina frågor. Jag har 
grupperat respondenterna svar efter till de tre olika ålderskategorierna.  
 
Fråga 1: Beskriv dig själv som ledare. 
 
Unga: 
Mycket fokus på öppenhet, att kunna lyssna och vara lyhörd, ser sig själva som coacher som 
litar på sina anställda, flera av ledarena nämnde begreppet ”frihet under ansvar”. De unga 
ledarna beskriver sig som att de litar på sina anställda och tror på deras förmåga att genomföra 
arbetsuppgifterna utan inbladning av ledaren. De har ingen detaljuppföljning utan förväntar 
sig istället att de anställda kommer till dem om problem uppstår. Bedömning av arbetsinsatser 
sker ofta när arbetet är utfört. Vill ha en dialog där medarbetarna känner att de kan säga vad 
de tycker. De vill att medarbetarna skall känna sig inspirerande på sin arbetsplats och att de 
kan vara med och påverka sin situation. Många beskriver sig som målinriktade, men inte alla. 
 
Mellan: 
De mellangamla ledarna kan tydligt delas in i två perspektiv. Några av cheferna är väldigt 
målfokuserade och betonar rakhet och tydlighet. Dessa chefer ser uppgiften att leverera som 
sin huvuduppgift. Samtidigt är de medvetna om att personalens trivsel och utveckling kommer 
att avgöra om de lyckas med att leverera, detta både med avseende på tid och att leveranserna 
sker med rätt kvalitet. Det andra perspektivet har mer fokus på de ”mjuka” värdena, begrepp 
som respekt och ödmjukhet är betydelsefulla. De styr inte sina medarbetare så mycket utan 
låter dem sköta sig själva. De har förhållandevis lite fokus på uppgiften.  
 
Gamla: 
De gamla ledarna jobbar mycket genom sina anställda, och ser sig som en coach som 
säkerställer att alla jobbar mot samma mål. De lyssnar mycket på sina anställda och vill att de 
skall känna sig delaktiga i gruppens arbete. De är drivande och har fokus på leveranser, de 
använder sig mycket av gruppmedlemmarna för att nå sina mål. De delar med sig av 
information och stöttar de anställda för att de skall nå sina mål. 
 
Fråga 2: Vad är ditt syfte med att vara ledare? 
 
Unga: 
Genomgående svar är att de vill kunna påverka sitt arbete och utveckla sig själva. De vill ha 
ett jobb som kräver mycket och att man ständigt utvecklas och ställs inför nya utmaningar. Att 
vara ledare blir som en livsstil där du är med och skapar din egen framtid. Många, men inte 
alla tycker uppgiften att utveckla medarbetare är ett av syftena med att vara ledare.  
 
Mellan: 
Har som huvudsyfte att kunna vara med och påverka utvecklingen, att ha inflytande över 
processen som bestämmer hur framtiden kommer att se ut. Vill synas och ha möjligheten att 
göra ett bra arbete som man för uppskattning för. Väldigt olika med avseende på intresset för 
att utveckla medarbetarna och hur man skall göra för att medarbetarna skall trivas på sin 
arbetsplats. 
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Gamla: 
De flesta tycker det är viktigt att kunna vara med och påverka och utveckla medarbetarna. Vill 
också ha möjligheten att utveckla sig själva genom att ha simulerande arbetsuppgifter och 
känna att de tillför företaget ett mervärde. 
 
Fråga 3: Hur anser du att en ledare skall vara? 
 
Unga: 
En ledare skall ställa tydliga krav på vilka leveranser som skall göras och var tydlig med att 
beskriver vilka förväntningar han eller hon har på mitt ledarskap. Viktigt att ledaren kan 
engagera och inspirera sin personal, detta sker genom att han eller hon litar på sina 
medarbetare genom att ge personen möjlighet att utvecklas, på grund av detta kan individens 
kreativitet frigöras, en kreativitet som driver företaget framåt. Skall visa vägen vad som är rätt 
eller fel, samt att skapa en förståelse för varför vi gör som vi gör. En ledare måste också vara 
synlig för sin personal och visa förståelse för att individer har olika behov.  
 
Mellan: 
En tydlig bild av en ledare är en person som är lyhörd och lyssnar på sina medarbetare. Han 
eller hon skall också vara bra på att kommunicera och tydliggöra avdelningens uppgifter. De 
skall skapa gemensamma riktlinjer och skapa förutsättningar för att dessa skall kunna uppnås. 
Däremot skall en ledare inte styra i detalj, utan låta medarbetarna klara av sina uppgifter efter 
sitt sätt att arbeta, frihet under ansvar är viktigt och att anpassa sitt sätt att agera efter 
individen. En ledare skall vara en person som frigör resurser, skapar energi och entusiasmerar 
sin personal. Att ha inställningen att vilja skapa något samt att hela tiden vilja utveckla sin 
verksamhet är andra viktiga faktorer. 
 
Gamla: 
Viktiga egenskaper för en ledare är att kunna lyssna på sina anställda och involvera dem i 
nödvändiga beslut. Ledaren skall dock peka ut riktningen och inte ha beslutsångest. Baskrav 
för en ledare är att se till att avdelningen fungerar och att den levererar det som krävs. En 
ledare skall lita på sina anställda och fungera som en coach, det är viktigt att han eller hon 
förstår sina medarbetares behov. De anställda skall känna att de har stöd av sin ledare och att 
det finns utrymmer för diskussioner och att inte alltid ha samma åsikt. 
 
Fråga 4: Vad är viktigast för dig när du styr din verksamhet? 
 
Unga: 
De flesta av de unga ledarna är väldigt målfokuserade. De lägger mycket kraft och energi på 
att alla skall jobba mot samma mål, samt att skapa en förståelse varför målen är viktiga. Han 
eller hon detaljstyr inte sin verksamhet utan låter de anställda agera självständigt. Två av 
ledarna nämner ingenting om måluppfyllnad när de beskriver vad som är viktigast för dem att 
styra verksamheten med. De lägger större fokus på helheten, att man har kontroll på 
situationen och känner att man är på rätt spår och att medarbetarna trivs. Att medarbetarna 
skall trivas är något som många nämner, men det är tydligt att fokus ligger på måluppfyllnad. 
 
Mellan: 
Det är viktigt med relationer till sin personal, att personalen trivs kommer att var en 
förutsättning för att nå sina mål. Det går inte enbart att styra efter mål, även om detta är 
viktigt.  
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Gamla: 
Deras huvudfokus ligger på att klara uppsatta mål. För att klara detta måste medarbetarna må 
bra och känna glädje att gå till jobbet. För att skapa glädje är det viktigt att ledaren skapar 
tydlighet och löser alla problem som uppstår. Han eller hon bör också involvera de anställda i 
vilka krav som ställs på dem och med detta skapa en förståelse för varför man skall uppfylla 
målen. 
 
Fråga 5: Hur säkerställer du avdelnings leveranser? 
 
Unga: 
Viktigt att inte medarbetarna skall känna sig övervakade utan att de istället känner sig 
inspirerande. Uppföljning kan ske både genom dagliga kontakter eller som vissa av ledarna 
föredrar inplanerade uppföljningsmöten. Några av ledarna visade tecken på att ha ett 
kontrollbehov vid uppföljningen av leveranser, men de flesta hade inställningen att lita på sina 
anställda, och att de anställda kommer att rapportera till dem om de inte klarar sina uppgifter. 
För att säkerställa avdelningens leveranser är det också viktigt att skapa en struktur som 
täcker in det ansvar som gruppen har. 
 
Mellan: 
Bygger mycket på inspiration, ofta genom inplanerade uppföljningsmöten. Detaljer är inte 
viktigt, utan fokus är att riktningen hålls, och att man har en dialog om arbetet i stort som 
fokuserar på förståelse och att man agerar bollplank. Detta fungerar väl eftersom de anställd 
vet vad som skall göras. Litar till stor del på sina anställda att de klarar av sina uppgifter och 
rapportera om det sker avvikelser från målen. 
 
Gamla: 
De gamla ledarnas sätt att säkerställa avdelningens leveranser skiljer sig åt ganska mycket 
mellan individerna. Det som förekommer mest är att följa upp de olika KPIer (Key 
Performance Indicator) som finns. Detta sker ofta genom att coacha och inspirera så länge 
som allting fungerar. Om något inte fungerar övergår uppföljning mer till en kontroll av 
verksamheten. En av ledarna hade filosofin att genom mjukt ledarskap nå de hårda målen, att 
fokusera på att vara synlig och leda genom att använda sig av morötter och inte piska. 
 
Fråga 6: Brukar du delegera? 
 
Unga: 
Alla unga ledare delegerar, vissa tycker det är svårare att delegera till personer som de inte 
känner så bra. Andra delegera de uppgifter de har lärt sig att medarbetarna förväntar sig att 
ledaren skall delegera. Generellt så anser de unga ledarna att delegering bygger på att man 
litar på sin personal och att det inte är svårt att släppa ifrån sig ansvar. 
 
Mellan: 
Alla delegerar, en ofta återkommande kommentar var att det är svårt att delegera arbete på 
grund av andras medarbetares allt för höga arbetsbelastning. Det fanns en oro att de som 
individer inte skulle må bra av att få mer att göra, fokus låg inte på rädsla för att uppgiften 
inte skulle bli gjord, utan på omsorg för sin personal.   
 
Gamla: 
Alla svarade att de delegerar, dock med olika skäl. En ledare svarade att huvudskälet till att 
delegera var att andra personer skall få chansen att visa vad de kan och växa som 
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medarbetare. Ett annat skäl var att huvudsakligen frigöra tid för sig själv, och lägga fokus på 
andra saker i verksamheten. En anledning till att inte delegera var att ledaren ville att 
personalen skulle ha tid till att fokusera på huvuduppgifterna i sin verksamhet. 
 
Fråga 7: Förhållande till dina anställda, är du en del av gruppen? 
 
Unga: 
Det är naturligt att du som ledare inte är en del av gruppen på samma sätt som en 
gruppmedlem. Ledaren är trots allt lönesättande och detta ger automatiskt en viss auktoritet, 
man är företagets representant som skall säkerställa att man når uppsatta mål. Samtidigt kan 
man inte stå helt utanför gruppen heller, distansen till gruppen får inte blir för stor. Hur stor 
distansen är mellan ledaren och gruppen varierar väldigt mycket mellan de olika ledarna, de 
finns de som vill vara relativt nära sina anställd, medan andra av ledarna vill hålla sig på 
relativt stort avstånd. 
 
Mellan: 
En viss distans finns alltid, som ledare är man trots allt lönesättande och företagets 
representant. Är dock viktigt med att distansen inte blir alltför lång, man måste vara med på 
aktiviteter som after-work och dylikt men vara noga med att inte vara den sista som går hem, 
de anställda måste få utrymme att prata ”skit” utan ledaren. 
 
Gamla: 
Några anser sig att mer eller mindre vara en del av gruppen, medan andra har stor distans till 
gruppen och anser att om man har behov att vara en del av gruppen skall man inte vara chef.  
 
Fråga 8: Vad är helhetssyn för dig? 
 
Unga: 
Att man ser företaget som en helhet och gör det som är bra för företaget och förstår varför. 
Det ansvar som finns på oss ledare är mer än det skrivna. Vi måste också kunna identifiera 
vilka gränssnitt som finnas och förstå innebörden av dem och kunna överskrida dem om det 
gynnar företaget. Helhetssyn är också att se och förstå hur individen fungerar och vad den 
behöver för att fungerar optimalt på arbetsplatsen. 
 
Mellan: 
Helhetssyn är att man ser hela företaget som en enhet, och hur man gör företaget så effektivt 
som möjligt, både för de anställda och för aktieägarna. Att förstå hur mina resultat påverkar 
vår slutkund. 
 
Gamla: 
Att man har ett helikopterperspektiv och ser vad som är bra för hela företaget. Att kunna se 
hur olika saker påverkar varandra, att man har en förståelse för hela värdekedjan och sätter 
företaget framför sina egna mål. 
 
Fråga 9: Vad väljer du om du måste välja mellan två uppgifter, men kan bara välja en? 
Alternativ a: Något som gynnar avdelningen och din chef har bett dig göra. 
Alternativ b: Något som gynnar företaget mer än avdelningen som någon annan än din 
chef har bett dig göra. 
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Unga: 
Alla av de unga ledarna väljer att göra det som är bäst för företaget, några kommer att 
informera sin chef om att leveransen av den andra uppgiften kommer att bli sen. En av ledarna 
kommer att försöka påverka chefen, men sedan göra som han eller hon vill. 
 
Mellan: 
Här finns de som direkt väljer avdelningens leverans och de som direkt väljer det som är bäst 
för företaget. Många försöker påverka chefen och gör sedan som chefen säger. 
 
Gamla: 
De gamla ledarna (alla utom en) väljer att göra det som gynnar företaget mest och informerar 
chefen, samtidigt är det medvetna om att i slutändan är det chefens ord som gäller. 
 
Fråga 10: När du skapar gruppens arbetsstruktur tar du hjälp av dina anställda? 
 
Unga: 
Tar hjälp av gruppen, har dock ett förslag att utgå ifrån. Vill att diskussionen skall vara fri och 
att alla måste få säga vad de tycker och tänker. Viktigt att inte lova att alla kan få vara med 
och påverka utan att ledarna till slut måste bestämma sig, har dock inga svårigheter att ändra 
grundförslaget. 
 
Mellan: 
Har ofta ett färdigt ”skelett” som diskussionen startar ifrån. Alla får säga sitt och om det 
kommer fram bra förslag så anpassas strukturen till detta. Försöker lyssna på alla men det är 
omöjligt att anpassa sig till alla, vilket är viktigt att vara tydlig med. En ledare beskrev att han 
eller hon bestämmer för mycket själv, en annan ledare lät gruppen bestämma själva. Denna 
ledare ansåg att om gruppen bestämmer själv så blir strukturen automatiskt förankrad och 
ingen kan klaga efteråt. 
 
Gamla: 
Två olika strategier; den första är de som nästan gör ett färdigt förslag och sedan bara 
stämmer av vad medarbetarna tycker för eventuell finjustering. Den andra strategin är de som 
tydligt vet vad de vill och presenterar ett förslag för diskussion samtidigt som de i det dolda 
styr diskussionen åt den riktning de vill. På detta sätt känner sig medarbetarna delaktiga 
samtidigt som ledaren får som han eller hon vill. Ledaren kan dock ändra sig om det kommer 
fram bra förslag. 
 
Fråga 11:Hur hanterar du konflikter? 
 
Unga: 
Viktigt att man löser problemet så snabbt som möjligt, att man pratar med personerna som är 
iblandade och samlar in fakta. Viktigt att skapa en förståelse för problemet och inse vad som 
är kärnan till konflikten. Ser runt de symptom som finns, för att sedan ta ställning för hur 
konflikten skall lösas. 
 
Mellan: 
Konflikter måste lösas omgående, även om några av ledarna berättade att de tycker konflikter 
är jobbiga att hantera, så svarade alla att det är viktigt att lösa konflikterna med en gång. Detta 
genom att man pratar med alla berörda och samla fakta för att sedan ta ställning. Några av 
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ledarna sade att de försöker att undvika konflikter genom att aktivt jobba med 
grupputveckling. 
 
Gamla: 
Viktig att konflikter inte göms undan utan attackeras och löses så snabbt som möjligt. När 
man löser en konflikt är det viktigt att lyssnar på båda partner, gör man inte detta kan 
konflikten förbli olöst, vilket kommer att påverkar resultatet negativt. Några angav att 
konflikter ofta beror på brist på information och att de aktivt jobbar med att sprida 
information. 
 
Fråga 12: Hur hantera du situationen om någon gör ett misstag? 
 
Unga: 
Att alla gör misstag är naturligt, om man vill utvecklas och tänja gränser så kommer man att 
göra misstag. Det viktiga är att lära av misstagen och inte gör dem två gånger. Gör man 
samma misstag två gånger är den andra gången inte ett misstag utan en felaktig handling. 
 
Mellan: 
Med en ”klapp på axeln”, alla som vill utvecklas kommer att göra misstag. Det viktiga är att 
personen lär sig av misstaget så att det inte återupprepas. Det är bättre att vara aktiv än passiv, 
av att göra misstag innebär att du lär dig genom egna erfarenheter, vilket ofta är väldigt 
effektivt. 
 
Gamla: 
Alla gör misstag och så länge man inte gjorde dem medvetet är det ok. Det är dock viktigt att 
man är medveten om sina misstag och lär från dem så man inte gör om dem. Den som inte gör 
något kommer inte heller att göra några misstag. 
 
Fråga 13: Tänker du långsiktigt eller kortsiktigt? 
 
Unga: De flesta säger att de tänker kortsiktigt, några arbetar med att försöka tänka mer 
långsiktigt. 
 
Mellan: 
Det finns bland de mellangamla ledarna en blandning av kortsiktighet och långsiktighet. 
Mycket av det dagliga arbetet kräver en kortsiktighet, medan strategier kräver mer 
långsiktighet. Om de får välja skulle de flesta av ledarna jobba långsiktigt. 
 
Gamla: 
Ofta kräver arbete en kortsiktighet, men det finns också mycket fokus på det långsiktiga 
arbetet. En förutsättning för att klara av att vara långsiktigt är att skapa förutsättningar genom 
att lösa de kortsiktiga uppgifterna.  
 
Fråga 14:Hur fattar du beslut? Ditt eget eller gruppens? Långsamt eller snabb? 
 
Unga: 
Av de unga ledarna som jag har intervjuat går det inte att se något tydligt samband mellan 
svaren. Några fattar beslut snabbt och några långsamt, de rådgör med gruppen på olika sätt. 
Ledarna är dock medvetna om att det är de som fattar besluten. 
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Mellan: 
Beror väldigt mycket på situationen, ibland snabbt och ibland långsamt. Tar till viss del hjälp 
av gruppen men många av besluten fattas av dem själva. 
 
Gamla: 
Snabbt eller långsamt beror på hur mycket information som finns. Finns lite information kan 
ledaren ta hjälp av gruppen, annars fattar han eller hon beslutet själv. Lyssnar på andra men 
ser sin roll som ledare att man skall kunna fatta beslut själv. 
 
Fråga 15: Är regler viktigt för dig? 
 
Unga: 
Det finns två olika synsätt på regler. Det finns de som tycker att regler är som 
rekommendationer och har som syfte att förklarar vad man skall göra. Att bryta dessa regler 
är ok så länge man förstår varför och att det gynnar företaget. Det andra synsättet är att regler 
är till för att följas och att om alla följer reglerna blir det bra i slutändan. Dock kan man om 
det är uppenbart att företaget gynnas av att inte följa reglerna göra avsteg fån dessa. 
 
Mellan: 
Regler som till exempel hur en reseräkning fylls i och hur vi beter oss mot varandra är viktigt 
att följa. Regler om företagets processer är ok att bryta så länge som företaget tjänar på det. 
Samtidigt om man bryter mot en regel är det viktigt att försöka förändra den. 
 
Gamla: 
Viktigt att det finns regler och att de är kända, man kan se regler som rekommendationer som 
man måste kunna göra avsteg ifrån om de är uppenbart felaktiga i en specifik situation. 
Eventuella avsteg måste kunna motiveras genom att man förstår konsekvenserna.  
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7 Analys 
 
I detta kapitel har jag analyserat om det finns några skillnader mellan de olika ledarna. Jag har 
delat in analysen efter ledarskapsstil och ledaregenskaper.  

7.1 Ledarskapsstil 
 
Unga ledare: 
De unga ledarna har en relativt likartad ledarstil, de är målfokuserade samtidigt som de litar 
på sina medarbetare. På grund av detta kommer de inte att detaljstyra utan att hålla sig i 
bakgrunden och lita på att medarbetarna säger till om de behöver hjälp. På grund av denna 
filosofi kommer de att vara relativt oengagerade i den dagliga verksamheten så länge som de 
övergripande målen nås. Uppföljning bygger på förståelse för helheten, hur man har nått 
målet är inte viktigt, det viktiga är att man har nått målet. Deras fokus är att levererar det som 
förväntas, de är inte visionära utan relativt kortsiktiga. De vill att medarbetarna skall vara 
motiverade, känna glädje och vara inspirerande när de är på jobbet. De unga ledarna är 
informella och behöver inte ha allt skriftligt. Regler ses ofta som rekommendationer och det 
är ok att bryta mot reglerna så länge man är medveten om vilka konsekvenser det får. När de 
fattar beslut skapar de sig en egen uppfattning, för att innan det formella beslutet fattas 
rådfråga sina anställd. De delegerar gärna och uppmuntrar medarbetarna till egna beslut. De 
vill att de anställd tar beslut själva och det är ok att göra fel så länge man lär sig av dem. De 
unga ledarna vill för omgivning visa att de är duktiga och klarar sitt uppdrag på ett bra sätt. 
Detta innebär att ibland kommer de anställda på i andrahand, även om de delegerar uppgifter 
så vill de inte delegera synlighet.  
 
Mellan ledare: 
Det finns ingen tydlig ledarstil som är gemensam för de mellangamla ledarna, deras fokus på 
uppgiften samt relationen varierar mycket. Det finns en tendens att de är målfokuserade och 
styr sin verksamhet relativt mycket. De vill att medarbetarna skall känna sig inspirerande på 
jobbet och följer upp deras resultat genom att skapa en förståelse för vad som har hänt. Ofta 
sker detta via inplanerade möten, men även via daglig interaktion. De är informella och det 
räcker ofta med muntliga överenskommelser (givetvis lite beroende på vad som bestäms) och 
vill att medarbetarna skall agera på egen hand. Vid eventuella förändringar utgår de ofta från 
ett grund förslag som medarbetarna får ta del av och komma med sina synpunkter på.  
 
Gamla ledare: 
Styr sin verksamhet genom att fokusera på målen. De har ett större kontrollbehov än de två 
andra ledargrupperna, detta sker genom att de är mer synliga och följer upp genom daglig 
oplanerad interaktion. Detta sätt att följa upp verksamheten bygger på att skapa sig en 
förståelse för vad som är gjort, de är informella och behöver inte ha alla detaljer 
dokumenterade på papper. De ser sig själva mer som en coach som försöker att lyssna på sina 
anställda och ta till vara på deras erfarenhet. Jämfört med de unga och mellangamla ledarna så 
tar de gamla ledarna ofta beslut utan att rådfråga sina medarbetare. De jobbar mer långsiktigt 
och är mera av en visionärledare än de andra ledarna. De ser regler och processer som något 
som förklarar hur man borde göra och kan brytas om man kan lösa uppgiften på ett bättre sätt. 
De vill att de anställda skall utvecklas i sitt dagliga arbete och om misstag sker är det ok så 
länge man inte gör om dem. 
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Sammanfattning 
 
Efter intervjuerna gjorde jag en bedömning av respondenterna hur deras ledarstil var om man 
placerade in dem i uppgifts/relationsdiagrammet. Viktigt att påpeka är att det inte är några 
absoluta värden, utan värdena skall ses som min bedömning av ledarna i förhållande till 
varandra och att jag medvetet inte har tagit hänsyn till eventuella extremvärden utan valt 
behandla de olika grupperna som olika helheter. 

 
Figur  7-1 Uppgift vs. relation, resultat 
 
De ungas ledarstil lägger sig i mitten och har ingen tydlig karaktär, det finns inslag av de 
flesta olika ledarstilarna som jag redogjort för. Jämfört med de unga ledarna har de 
mellangamla ledarna skapat sig en tydligare ledarskapsstil. Stilen skiljer sig avsevärt mellan 
de olika ledarna, men det verkar som de olika ledarna har hitta sin stil. De gamla ledarna visar 
att de är mer fokuserade på uppgiften och att det är resultatet som är viktigast och att de inte 
lyssnar lika mycket på sina anställda sin de yngre ledarna. 

7.2 Ledarskapsegenskaper 
 

7.2.1 Kampen mellan två perspektiv 
 
Här har jag analysera vilket av de två perspektiv som finns i de olika begreppsparen som de 
olika ledarkategorierna efterliknar mest.  
 
Styra eller frigöra? 
Samtliga tre åldersgrupper är målfokuserade och styr mot de mål som finns. Visserligen låter 
framför allt de unga ledarna sin medarbetare agera ganska fritt när det gäller hur målen skall 
nås. Men de får inte bestämma målen själva, de målen som är satta gäller. Jag har inte 
identifierat någon skillnad mellan de tre grupperna. 
 
 
Kontrollera eller inspirera? 

9 

1 
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Alla intervjuade ledare vill upplevas som inspirerande och att medarbetarna inte känner sig 
kontrollerade. De unga och mellangamla ledarna sköter mycket av uppföljningen genom 
regelbundna inplanerade möten där individens resultat diskuterades, medan de gamla ledarna 
hade en mer coachande stil med daglig dialog. Skillnaden i detta perspektiv är att de gamla 
ledarna har en mer coachande stil som bygger på tätare kommunikation, men att alla tre 
grupper kan ses ha olika grad av inspiration. 
 
Mäta eller följa upp? 
De unga och mellangamla ledarna bygger sin verksamhet på att följa upp vad som har blivit 
gjort och vad som är planerat att göras. Det sker genom interaktion med medarbetarna för att 
säkerställa att man är på rätt spår. De äldre ledarna bygger också sin uppföljning av 
verksamheten med hjälp av interaktion, men visar också ett intresse för officiella mätetal. 
Skillnaden här är att de äldre både mäter och följer upp medan de unga och mellangamla 
ledarna har sin fokus på att följa upp. 
 
Kartlägga (positivism) eller förstå (hermeneutik)? 
Interaktionen som finns mellan ledare och medarbetarna i alla åldersgrupper bygger 
huvudsakligen på att skapa sig en förståelse för vad som händer och att ledarena bedömer sin 
personal utifrån denna förståelse 
 
Visuell (dokumentation) eller Auditiv (berättelse)? 
Inte någon kommentar om krav på eller att det är bra med skriftlig dokumentation har 
framkommit under intervjuerna. Tvärtom, alla ledarna har redogjort att deras ledarskap 
bygger på verbal kommunikation med sin personal. 
 
Formell eller informell? 
Alla tre kategorier ledare är mer eller mindre informella. De anser att regler och dylikt kan 
brytas så länge som det gynnar företaget. De flesta väljer helst en uppgift som är bättre för 
företaget än den som chefen har bett dem om. De är heller inte rädda att ta en diskussion med 
sin chef och diskutera med vilken prioritering uppgifterna skall göras.  
 
Produkt och resultat eller process och utveckling? 
De unga ledarna är fokusera på att nå resultat och tänker ofta kortsiktigt, även om det finns 
visst inslag av att vilja tänka långsiktigt. Hos de mellangamla ledarna finns det en blandning 
av kortsiktighet och långsiktighet, där det kortsiktiga arbetet fokuserar på målen och det 
långsiktiga på framtida strategier. Hos de gamla ledarna finns det en insikt att det dagliga 
arbetet kräver mycket kortsiktighet, men också större fokus på att tänka långsiktigt och 
utveckla strategier och processer. Här finns det en skillnad i det att unga ledare är mer 
kortsiktiga och de gamla ledarna är mer långsiktiga och de mellangamla ligger mitt i mellan. 
 
Styrd struktur eller egen struktur? 
Både de unga och mellangamla cheferna styr hur sin verksamhet skall drivas genom att 
komma med färdiga förslag som diskuteras och också vid behov ändras. Det fanns ingen 
prestige i att anpassa förslagen efter medarbetarnas åsikter. De gamla cheferna hade en 
tendens till att vilja bestämma mer själva hur deras verksamhet skall se ut. Detta skedde inte 
alltid öppet utan mer att de tydligt styrde diskussion åt det hållet som de själv ville. Även de 
gamla cheferna kunde anpassa sig till andra förslag. 
 
 
Få med befogenhet och kunskap eller många med befogenhet och kunskap? 
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Alla ledare försökte delegera så mycket som möjligt. Ingen så en fara att släppa ifrån sig makt 
och kunskap när de delegerade. Många av ledarna såg det som sin uppgift att få sina 
medarbetare att växa och utvecklas genom att de delegerade uppgifter till dem. 
 
Distans eller närhet? 
Alla är överens om att ledarskap innebär med automatik att det finns en viss distans till 
medarbetarna. Som ledare är man företagets representant som skall säkerställa de leveranser 
som företaget prioriterar. Eftersom man också är lönesättande och skall behandla alla lika kan 
man inte vara ”kompis” med de anställda. Hur mycket distans de olika ledarna har varierar 
mellan individerna utan någon identifierbar skillnad i de tre ålderskategorier. 
 
Kritik eller uppmuntran? 
Alla ledarna ser det som naturligt att göra misstag och straffar inte sina anställda då misstag 
sker. De ser också en skillnad på misstag och fel. Ett misstag gör du när du försöker att göra 
något som du inte har gjort förut i syfte att till exempel tänja gränser och utveckla ditt 
arbetssätt för att bli mer effektiv. Ett fel är om du medvetet gör något som de vet inte kommer 
gynna företaget eller ligger i linje med de direktiv som finns. Så länge man lär av misstagen är 
det ok att göra misstag. Den enda som inte gör något misstag är den som inte gör något alls. 
Ingen skillnad, alla ledare uppmuntrar sin anställda att utvecklas. 
 
Sammanfattning 
De gamla ledarna har en mer coachande stil och har en större närvaro bland sina medarbetare. 
Detta kommer att innebära att de gamla ledarna kommer att följa upp mer detaljer och 
upplevas som mer kontrollerande. De gamla ledarna kommer inte att rådfråga sin personal i 
samma utsträckning som de unga och mellangamla ledarna vid beslutsfattande. 
 

7.2.2 Verksamhetsstyrning 
 
Hur styr de olika ledarna sin verksamhet, vilka av de sex olika metoder att styra sin 
verksamhet använder de sig av? 
 
Unga ledare: 
Det är två metoder som det huvudsakligen fokuseras på, och det är målstyrning och relationer 
till de anställda. De unga ledarna beskriver sig som en ledare som de vill skall upplevas att de 
lyssnar och är lyhörda. De vill att personal skall trivas och känna sig inspirerade. Men det 
viktigaste är att nå uppsatta mål. För att nå de uppsatta mål styr ledarna genom att lita på att 
medarbetarna gör det som de har lovat. De försöker att undvika att styra i detalj och följer ofta 
upp och bedömer arbetet efter lovad leverans. De är medvetna om att goda relationer med de 
anställda är viktigt för att nå målen. Det går att uppfatta ledarna som något ambivalenta, att de 
inte riktigt vet vad de skall lägga huvudfokus på. 
 
Mellan ledare: 
Till skillnad från de unga ledarna har några av de mellangamla ledarna förhållandevis lite 
fokus på att nå målen De lägger större vikt på att få sin personal att må bra och utvecklas på 
sin arbetsplats. De andra ledarna i denna grupp är väldigt tydliga på att fokusera på leveranser 
och måluppfyllnad. De är raka och tydliga i sitt sätt att kommunicera och att ställa krav på 
sina anställda. Samtidigt är det medvetna om att de är bara medarbetare som trivs som kan 
hjälp till så att målen uppfylls. 
Gamla ledare: 
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Deras fokus ligger på att klara mål och leveranser. För att klara detta tar de till stor hjälp av 
sin personal eftersom de vet att det är genom medarbetarna man når bäst resultat. Genom att 
lyssna på sina anställda och ta till vara på deras erfarenhet kommer mål och leveranser att 
klaras. De ser sig som en coach som genom dialog styr sin verksamhet. 
 
Sammanfattning: 
Alla tre grupper av ledare lägger fokus på mål och relationer. Dock finns det tydliga 
skillnader; de unga betonar att de litar på sina anställda och litar på att de leverera i tid för att 
bedöma deras insats efteråt och de försöker styra verksamheten med tillit och förtroende. De 
gamla ledarna använder sig mer av en dialog och att genom coachning styra verksamheten. 
Av de mellangamla ledarna finns det två läger som skiljer sig åt, som man kan sammanfatta 
som fokus antingen på relationen eller på uppgiften. Slutligen kan man säga att om de unga 
ledarna var ambivalenta och inte visste vilket ben (uppgift eller relation) de skall fokusera på, 
så har mellangamla ledarna bestäm sig för vilket ben de skall stå på och de gamla har kommit 
fram till att man står tryggast på båda benen. 
 

7.2.3 Ledarskapets paradoxer 
 
Här har jag analyserat skillnader i de olika paradoxerna som jag redogjorde för tidigare. 
 
Gå före och visa vägen eller håll dig i bakgrunden. 
Finns ingen skillnad mellan åldersgrupperna, de flesta av de intervjuade ledarna hade valt sin 
position för att de villa vara med och påverka utvecklingen (att synas) och utveckla sig själva. 
Även om många också ville utveckla sin personal och såg detta som en inspirerande uppgift 
var de ledare för att synas och att skapa något. Bara en ledare berättade att han eller hon 
medvetet tog ett steg tillbaka för att släppa fram sina medarbetare. 
 
Visa medarbetarna tillit eller följ arbetet. 
De unga ledarna visar tydligt att de har tillit till sina medarbetare och detaljstyr inte. De 
släpper sina medarbetare fria och låter dem arbeta för sig själva och följer arbetet och håller 
sig uppdaterade genom inplanerade uppföljningsmöten, som till exempelvis sker två gånger i 
månaden. Här finns det en skillnad om man jämför med de mellangamla och de gamla 
ledarna. Där det är mer fokus på att dagligen följa arbetet genom interaktion, detta är tydligast 
i gruppen gamla ledare. 
 
Var tolerant eller var tydlig och visa hur du vill att saker och ting skall fungera. 
Alla ledare har fokus på att saker och ting blir gjorde, men inte hur de görs.  De tillåter att 
man gör misstag så länge som man arbetar för företagets bästa. Att försöka hitta nya och mer 
effektiva sätt att arbeta uppfattas som positivt. Regler och processer kan alltid om de inte är 
bra för syftet ifrågasättas. Finns ingen skillnad mellan ledarna beroende på ålder. 
 
Tänk på avdelningens mål eller var lojal mot helheten. 
De allra flesta ledarna oberoende ålder vill vara lojal mot helheten och göra det som är bäst 
för företaget. De står upp för sin åsikt och tar gärna en dialog med sin chef om vad som är 
viktigast. Det framkom inte att det upplevdes som en nackdel att sätta helheten före 
avdelnings leveranser. 
 
 
Ge uttryck för vad du känner eller var diplomatisk. 
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Finns inga tydliga skillnader, de flest anser att man måste ha en viss integritet och agera rela-
tivt diplomatiskt. Som ledare är man företagets representant och måste agera efter företagets 
överordnade riktlinjer. De flesta av ledarna agerar huvudsakligen diplomatiskt oavsett ålder. 
 
Var visionär eller stå med båda fötterna på jorden. 
Här finns en liten skillnad. De unga ledarna vill stå med båda fötterna på jorden och känna 
trygghet genom att leverera det som krävs. Med stigande ålder så blir ledarna mer visionära 
och börjar att tänk långsiktigt och tänka i nya banor. 
 
Eftersträva konsensus eller ha inte besluts ångest. 
Det var svårt att identifiera några tydliga samband i de olika åldersgrupperna. Hur beslut 
fattas beror mycket på situationen, hur mycket information man har och om man är satt under 
tidspress. Alla ledare är dock medvetna om att du som ledare i slutändan måste fatta och vara 
ansvariga för de besluts som fattas. Det finns en tendens till att man med stigande ålder tar 
fler beslut själv. 
 
Var dynamisk eller var eftertänksam. 
Alla ledarna var medvetna om att de som ledare ofta måste fatta snabba beslut utan att ha 
tillräckligt med information. Även om en del ogillade detta så blev besluten fattade. 
Magkänslan stämmer 9 av 10 gånger, och det är bättre att leverera besluten i tid och att något 
enstaka blir fel än att inte leverera besluten i tid. Såg ingen skillnad beroende på ålder. 
 
Var säker på din sak eller var ödmjuk. 
De unga och mellangamla cheferna har en klar bild av situationen och är säkra på vad de vill 
åstadkomma. Däremot lyssnar de på sina anställda och kan mycket väl anpassa sig efter vad 
de tycker, så länge som de kommer med bra och kreativa förslag. De gamla ledarna tar inte 
lika mycket hänsyn till vad medarbetarna tycker, ofta presenteras förslag endast för 
förankring, eller för att medarbetarna skall känna sig delaktiga. Medarbetarna ges inte samma 
möjlighet att påverka som medarbetarna hos de unga och mellangamla ledarna. Alla ledare är 
säkra på vad de vill, men de unga och mellangamla lyssnar mer och är med detta lite mer 
ödmjuka än de gamla ledarna. 
 
Planera din tid ordentlig eller vara tillgänglig. 
Många av ledarna planerar sin tid noggrant, detta inkluderar att planera in när de skall träffa 
sina medarbetare. Detta gäller framför allt unga och medelgamla ledare, medan de gamla 
ledarna försöker vara mera tillgängliga för en dialog. Det finns alltså en viss skillnad, och den 
är att de gamla ledarna är mera tillgängliga. 
 
Sammanfattning 
Det finns en skillnad i att framför allt de gamla ledarna är mer tillgängliga och har mer fokus 
på det dagliga arbetet, medan de unga ledarna litar på sina anställda och släpper sina 
medarbetare relativt fria. Istället följs arbetet upp via inplanerade uppföljningsmöten. En ung 
eller mellan gammal ledare lyssnar mer på sina anställda och involverar dem mer i sitt 
beslutsfattande jämfört med gamla ledare. En ung ledare agerar relativt kortsiktigt och har 
jämfört med de äldre kollegorna få visioner. 
 
 

7.2.4 Framtida ledaregenskaper 
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De framtida ledaregenskaperna bygger främst på att du är visionär och ser helheten. Även om 
de flesta av ledarna försöker ser helheten så var det väldigt få av de unga ledarna som var 
visionärer. De flesta av de unga ledarna vill känna trygghet genom att agera kortsiktigt. De 
mellangamla, men framför allt de gamla ledarna visade sig mer långsiktiga och tänka mer 
visionärt. Men inte i den grad som beskrivs av teorin, och med huvudfokus på uppgiften. 
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8 Slutsats 
 

8.1 Skillnader mellan ledare 
 
Att undersöka skillnader mellan olika ledare var intressant. Av alla de intervjuer jag 
genomförde framkom det att det finns många likheter mellan ledarna men också några 
olikheter. Syftet med denna rapport var att svara på frågan om det finns någon skillnad i unga 
ledares sätt att leda en arbetsgrupp jämfört med äldre ledares. För att svara på denna fråga så 
jämförde jag olika ledares ledarstil och ledaregenskaper. Inom många områden gick det inte 
att komma fram till att det fanns några skillnader, men inom några områden fanns det tydliga 
skillnader. Dessa är: 
 
• Det visade sig att unga ledare litade mycket på sina anställda. De hade ingen 

detaljuppföljning utan litade på att de anställda skulle rapportera om de fick några 
problem. Uppföljning skedde via inplanerade möten där ledaren fokuserade på 
helheten, att man nått syfte med sin uppgift inte hur man hade gjort för att lösa 
uppgiften 

• Ytterligare en skillnad var att unga ledare är mer kortsiktiga än äldre ledare, för att 
känna sig trygga fokuserade de på att leverera vad som förväntades av dem. Äldre 
ledare var mera långsiktiga i sitt sätt att agera. 

• Det visade sig också att unga ledare lyssnade mer på vad medarbetarna tyckte innan de 
fattade beslut.  

 
De unga hade en ledarstil utan tydliga karaktärsdrag när det gäller fokusering på uppgift 
och/eller fokusering på relationer. Intressant var att konstatera att de unga ledarna var relativt 
lika i sin ledarstil, med tydliga drag från helhetsledaren och resultatledaren, men också drag 
från trivselledaren. Till skillnad jämfört med de gamla ledarna hade de yngre ledarna mindre 
fokus på uppgiften, vilket också visade sig i att de yngre ledarna litade på sina anställda i 
större utsträckning än de andra ledarna. 
 
Sammanfattningsvis så var den absolut tydligaste skillnaden mellan de olika ledarkategorierna 
att de unge ledarna litade på sina anställda och detaljstyrde dem inte. Detta resulterade i att 
deras förhållande till uppgiften var relativt lägre än jämfört med de andra ledar kategorierna.  
 

8.2 Diskussion 
 
En avgränsning i rapporten är att den inte tar hänsyn till hur ledarna kommer att utvecklas 
med tiden (erfarenhet). Av naturliga skäl är denna aspekt omöjlig att ta hänsyn till i en studie 
som bara sträcker sig i tio veckor. Men resultatet väcker intressanta funderingar. De unga 
ledarna som har minst erfarenhet placerar sig väldigt nära vad jag kallat för den diplomatiske 
ledaren. Detta går att tolka som att de är oerfarna och inte har hitta rätt i sin ledarroll ännu. De 
mellangamla ledarna stilar sprider sig väldigt mycket men de ligger inte så mycket i mitten i 
uppgifts och relationsdiagrammet. Det verkar som de har tagit ställning och vet hur de vill 
agera. De gamla ledarna har samlat ihop sina ledarstilar och har minst spridning i uppgifts och 
relationsdiagrammet. Vilket kan tyda på att en viss ledarstil, nämligen den med mest fokus på 
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uppgiften lever längst. Detta resonemang går att tolka som att man inte kan dra någon slutsats 
av studien då de unga ledarna kommer med åldern att utvecklas i olika riktningar. 
Hursomhelst, om de unga ledarna är osäkra och inte vet vilket ben det skall stå på, så borde 
detta inte resultera i att de i sådan stor utsträckning litar på sina anställda. Om du som ledare 
är osäkerhet borde detta medföra mera kontroll (se kapitel 4.,1 auktoritär ledare). Därför tror 
jag att de unga ledarnas egenskap att lita på sina anställda är en förändring som har skett. 
 
En annan intressant aspekt är den indelning av respondenterna i de tre grupper som jag gjorde 
och där indelningen i ålder byggde på min upplevelse vad som är ungt och gammalt. Hur 
skulle resultatet se ut om indelningen skulle ha varit annorlunda?  De mellangamla ledarnas 
resultat har en tydlig prägel av olikhet vilket skiljer sig markant från de unga och gamla 
ledarnas resultat som har prägel av likhet. Om jag tar bort gruppen mellangamla ledare och på 
olika sätt lägger in dessa respondenter i de unga och gamla ledargrupperna så skulle detta 
innebär att de båda grupperna skulle få så kallade liggare och det skulle bli svårt att med 
säkerhet dra samma slutsats. Från detta drar jag slutsatsen att min subjektiva indelning av de 
olika ledarna var riktig och resultatet av rapporten tillförlitligt. 
 
Ytterligare en intressant iakttagelse som visserligen ligger utanför studien var att de olika 
ledarna visade lite drag av vad som Cameron & Green (2008) beskrev som framtida 
ledaregenskaper. De unga ledarna som litar mer på sina medarbetare och inte detaljstyr dem 
ligger inte i linje med de ändringar som Cameron & Green föreslår, där ledaren behöver vara 
mer delaktig i det dagliga arbetet och uppmuntra sin personal till att ifrågasätta dagens 
sanningar och istället tänka i nya banor. För detta krävs det en ledare som sammanbinder sin 
personal och inte släpper dem så fria som de unga ledarna gör idag.  
 

8.3 Fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång har jag gjort många intressanta iakttagelser som jag släpper vidare till 
framtida studier. När det gäller ledarstilar så är det intressant att de unga ledarna hamnade i 
mitten i diagrammet uppgift vs relation. Hur kommer det att se ut om tio år? Hur påverkas en 
ledare med åldern? 
 
Ytterligare en fråga som skulle vara intressant att undersöka är; hur påverkas en ledares sätt 
att agera av rådande ledarkultur inom företaget? Under mina intervjuer fick jag några svar 
som nästan var exakt samma. Misstänker att dessa svar kommer från någon typ av 
ledarutbildning som alla chefer genomgår.  
 
Att så många av ledarna såg regler mer som rekommendationer förvånade. Många såg 
visserligen regler som ett bra verktyg som förklarade varför man skulle göra vissa saker. Men 
att bryta mot regler innebär att du tolkar verkligheten själv. Intressant att studera skulle vara 
hur vanligt det är att man bryter regler, och hur det påverkar företaget? Om olika personer 
bryter mot olika regler kan detta innebär att företaget kommer att utveckla sig åt många olika 
håll. 
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Bilaga 
 
Bilaga 1: Intervjufrågor  
 
Fråga 1: Beskriv dig själv som ledare. 
 
Fråga 2: Vad är ditt syfte med att vara ledare? 
 
Fråga 3: Hur anser du att en ledare skall vara? 
 
Fråga 4: Vad är viktigast för dig när du styr din verksamhet? 
 
Fråga 5: Hur säkerställer du avdelnings leveranser? 
 
Fråga 6: Brukar du delegera? 
 
Fråga 7: Förhållande till dina anställda, är du en del av gruppen? 
 
Fråga 8: Vad är helhetssyn för dig? 
 
Fråga 9: Vad väljer du om du måste välja mellan två uppgifter, men kan bara välja en? 
Alternativ a: Något som gynnar avdelningen och din chef har bett dig göra. 
Alternativ b: Något som gynnar företaget mer än avdelningen som någon annan än din chef 
har bett dig göra. 
 
Fråga 10: När du skapar gruppens arbetsstruktur tar du hjälp av dina anställda? 
 
Fråga 11:Hur hanterar du konflikter? 
 
Fråga 12: Hur hantera du situationen om någon gör ett misstag? 
 
Fråga 13: Tänker du långsiktigt eller kortsiktigt? 
 
Fråga 14:Hur fattar du beslut? Ditt eget eller gruppens? Långsamt eller snabb? 
 
Fråga 15: Är regler viktigt för dig? 
 
 
 


