
 

 

 

 

                                                                                     
 
 
 
 
 
 
Institutionen för ekonomi och IT 
Avdelningen för företagsekonomi 
 

 
Kandidatuppsats, 15 hp i företagsekonomi 
 
 
 

Ledarskapets inflytande på organisations-
förändring  
– En fallstudie inom lokalvårdsbranschen 
 
 
 
 
 
 
 

Kursens namn: EXC 504 
Höst/vårterminen: 2016 VT 

 
Författare: Harris Stamos           
Författare: Nikita Pugin 

 
 

Handledare: Ahmad Ahmadi 
Examinator: Anna-Karin Olsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Sammanfattning 

 
Titel: Ledarskapets inflytande på organisationsförändring. – En fallstudie 

inom lokalvårdsbranschen 

Datum:  2016-05-23 

Författare:  Harris Stamos & Nikita Pugin 

Forskningsfråga: Hur påverkar ledarskap omfattande organisationsförändringar? 

 

Moderna organisationer har ett högt tryckt på sig att kunna anpassa sig till marknadens rå-

dande förväntningar. De kan pressas av olika intressenter som kunder och konkurrens men 

även av organisationens egna anställda. Upp till 70 % av alla förändringsarbeten misslyckas 

vilket tyder på att anställda inte är en del av stödet för den framgångsrika förändringen. För att 

kunna avklara omfattande organisatoriska förändringar behövs det en förändringsagent, vilket 

oftast utgörs av en stark ledare inom företaget. 

 

Denna studies syfte är att bidra med en större kunskap om hur ledarskap kan påverka organi-

sationsförändringar utifrån erfarenheter från ett företag inom lokalvårdsbranschen. Vi hoppas 

att denna fallstudie bidrar till en ökad förståelse för ledarskapets viktiga roll inom organisat-

ionsförändringar. Studien har utförts med hjälp av en kvalitativt inriktad metodinsamling samt 

fyra stycken semikonstruerade intervjuer från företaget Ren Extra AB, där ledare inom företa-

get har fått förklara hur de sett tre stycken olika förändringar utvecklats.  

 

Slutsatsen för denna studie utformade sig i att ledarskap har en väldigt stor påverkan på orga-

nisationsförändringar genom ett flertal åtgärder som har lett ett framgångsrikt resultat för fö-

retaget Ren Extra. VDn Gregory lägger en stor fokus på anställda samt deras motivation och 

engagemang. Vår analys tyder på att Gregory har ett HR-perspektiv vilket är effektivt för ett 

vinstdrivande och växande företag som Ren Extra är. Detta betyder att ledaren bör fokusera 

på personalen för att uppnå ett framgångsrikt resultat. Beslutsamhet är en del av ledarskapet 

och är ännu en faktor som har påverkat organisationsförändringarna för företaget Ren Extra, 

genom att ha tydliga riktlinjer och centraliserad beslutsfattande. Dock visar analysen att dele-

gering av ansvaret och därmed beslutsfattande kan vara ett effektivare ledarskap för att posi-

tivt påverka förändringsarbeten. Ledaregenskaper som har visat sig vara produktiva under 

organisationsförändringar i denna studie är drivkraft, problemlösningsförmåga och personlig-

het. 

 

Nyckelord:  Ledarskap, organisationsförändring, organisationsstruktur, ledar-

skapsstilar, förändringsarbete, HR 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

Abstract 
 

Title:                                 Leadership influence on organizational change - A case study in 

the cleaning industry 

 

Date:                                2016-05-23 

 

Authors:                          Harris Stamos & Nikita Pugin 

Research question:         How does leadership affect organizational change? 

 

Modern organizations have a high pressure to be able to adapt to the markets’ expectations. 

They can be pressured by various stakeholders such as customers and competition, but also by 

the organization's own employees. 70 % of all change projects fail suggesting that employees 

are not part of the support for the successful change. To achieve organizational changes there 

is need of a change agent, which usually consists of a strong leader within the organization. 

 

This study aims to contribute to a greater understanding of how leadership can affect organi-

zational change with the help of the experience of a company in the cleaning industry. We 

hope that this case study will contribute to a greater understanding of the important role lead-

ership has within organizational changes. The study has been carried out with the help of a 

qualitative method and four semi- constructed interviews from the company Ren Extra AB, 

where leaders of the company have been explaining how they saw and understood three dif-

ferent organizational changes.  

 

The conclusion of this study showed that that leadership has a very large impact on organiza-

tional change through a number of measures, which have led a successful outcome for the 

company Ren Extra. CEO Gregory puts a great emphasis on employees and their motivation 

and commitment. Our analysis suggests that Gregory has an HR perspective, which is effec-

tive for a profitable and growing company that Ren Extra is. This means that the change lead-

er should focus on staff to achieve a successful outcome. Determination is part of the leader-

ship and is another factor that has affected the organizational changes Ren Extra has experi-

enced, through clear guidelines and centralized decision making. However, the analysis of this 

thesis shows that delegation of responsibility and hence decision making can be an effective 

leadership to positively affect organizational changes. Leadership characteristics that have 

proven to be productive during Ren Extras organizational change in this study is the motiva-

tor, problem solving ability and personality. 

 

Key words:  Leadership, organizational change, organizational structure, 

leadership styles, change work, human relations 
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1. Introduktion 
 

Det första kapitlet av denna fallstudie kommer att behandla bakgrunden till studien, 

föra en diskussion kring problemformuleringen vilket leder till vald forskningsfråga. 

Studiens syfte presenteras efter detta för att sedan leda studien vidare till teoriavsnittet.   

 

1.1 Bakgrund 
Moderna organisationer har ett högt tryckt på sig att kunna anpassa sig till marknadens 

rådande förväntningar (Choi, 2011). De kan pressas av olika intressenter som kunder 

och konkurrens men även av organisationens egna anställda, dock är dem allra största 

faktorerna för misslyckade organisatoriska förändringar mänskliga (Seo, Taylor, Hill, 

Zhang, Tesluk, Lorinkova, 2012). För att kunna avklara omfattande organisatoriska för-

ändringar behövs det en förändringsagent.  Denna agent utgörs oftast av en stark ledare 

(Pearlmutter, 1998).  

 

Ledarskap har historiskt sätt varit viktig för mänskligheten. Sedan forna tider har det 

funnits personer som har lett sitt folk till stora dåd och framgång. Innan slutet av 1800-

talet handlade ledarskapet om framförallt kejsare och generaler. Därefter utvecklades ett 

intresse för att undersöka ledaregenskaper hos framgångsrika företagschefer i samband 

med framväxten av komplexa organisationer. Sedan dess har ledarskapsforskningen 

utvecklats från en simpel syn som gick ut på att identifiera ledaregenskaper till en mer 

komplex syn som omfattar väldigt många faktorer (Bolman och Deal, 2014).  Enligt 

Rubin (2013) har forskning visat att det finns över 30 stycken namngivna ledarstilar 

med inriktningar från micro-hantering och fokus på individer till diktatorliknande le-

darstilar. Förutom anpassning ger ledarstilar förutsättningar för att kunna binda ihop rätt 

individ till rätt ledarstil för att styra den anställde till den rollen som påverkar organisat-

ionen på mest positivast sätt (Rubin 2013). Ledarskapet idag är en komplicerad process 

som innebär att en ledare bör tänka långsiktigt, vara visionär och kunna hantera alla 

sorters intressenter (Bolman och Deal, 2014; Gardner, 1989). Gardner (1989) menar att 

vara ledare är absolut inte samma sak som att vara en chef. En ledare visar vägen för att 

uppnå ett mål och följarna följer. En chef däremot har sin fokus endast på det exekutiva 

och strukturella arbetet som innehåller planering, organisering och styrning (Bolman 

och Deal, 2014; Bennis och Nanus, 1985; Kotter, 1988).  Cleveland (1985) betonar 

skillnaden mellan en ledare och en chef som går ut på att en ledare har stödet av sina 

följare innan han tar ett beslut. En ledare är även väsentlig för att genomföra organisat-

ionsförändringar (Van der Voet, 2015) vid användandet av flera olika perspektiv som 

särskiljer honom från att vara en chef som agerar endast utifrån det strukturella perspek-

tivet (Bolman och Deal, 2014). 

 

Organisationsförändring kan på det simplaste sättet definieras som en omvandling av en 

organisation från en tidpunkt till en annan (Grieves 2000). För att kunna inse vad dessa 

förändringar är uppbyggda av är det väsentligt att förstå två olika dimensioner. Grieves 
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(2000) delar upp dessa i att jämföra vad som har förändrats från den första tidpunkten 

till den andra tidpunkten. Den andra dimensionen utgörs av hur förändringen har skett, 

vilken hastighet som förändringen har utförts på samt vilka aktiviteter och motstånd 

som kan ha uppstått. Organisationsförändringar är relevant för alla möjliga branscher 

men i synnerhet för lokalvårdsbranschen. 

 

Lokalvårdsbranschen är en bransch som utsätts för ständiga förändringar på både orga-

nisatorisk nivå och branschnivå
1
. Dessa förändringar utgörs av miljöpåverkan, nya 

städmetoder, omorganiseringar av arbetsledare och anställda samt inköp av ny och ef-

fektivare maskineri. En stark förändringsledare måste enligt Pearlmutter (2016) se möj-

ligheter i förändringar vilket kan appliceras speciellt på denna bransch där många olika 

delar och strukturer kan komma att förändras i en väldigt hög hastighet, dels för att 

kunna konkurrera med andra aktörer och dels för att kunna lämna in offerter till kunder 

där kraven ökar varje år. Lokalvårdsbranschen är även en bransch med små vinstmargi-

naler vilket påverkar hur företag strukturerar och organiserar sig för att minska kostna-

der.  

 

Företaget vi har studerat i denna fallstudie är Ren Extra AB. Ren Extra AB är ett företag 

som är baserat och verksam i Stockholms län med enstaka kunder i Göteborg. Företaget 

erbjuder tjänster i form av städning och fönsterputs men även försäljning av förbruk-

ningsbart material som används inom lokalvård. Vi har eftersökt hur ledarskapet har 

påverkat de organisationsförändringar som uppkommit inom detta lokalvårdsföretag. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Van der Voet (2015) underlättar ledarskapet organisationsförändringar vilket är 

en svår process för en organisation. Att satsa på utvecklingen av ledarskapet och led-

ningen i en organisation leder även till konkurrensfördelar samt ökad effektivitet hos 

chefer och ledare (Bolman och Deal, 2014; Bensimon, 1989; Bolman och Deal, 1991; 

Wimpelberg, 1987). Det är krävande och svårt att vara en chef eftersom studier visar att 

upp till tre fjärdedelar av alla chefer saknar kompetensen deras jobb fordrar (Bolman 

och Deal, 2014). För att bli en effektiv ledare måste man visa benägenhet till att vara 

smartare, mer kreativ och mer utåtriktad vilket visas i den nya forskningen kring ledar-

egenskaper (Zaccaro, Kemp, Bader, 2004). Det är de grundläggande egenskaper som 

kan användas för att finna effektiva ledare men denna kunskap är svår att applicera för 

andra ledare eftersom det förklarar inte i detalj vad en ledare gör. Att vara en ledare 

kräver inte enbart att erhålla vissa ledaregenskaper men även kunna överkomma even-

tuella hinder. En ledare som ska hitta ett förhållningssätt till sina medarbetare behöver 

kunna rekrytera rätt människor, investera i personalen, ge de anställda större inflytande 

och främja mångfald vilket kan underlätta organisationsförändringar (Bolman och Deal, 

2014; Pearlmutter, 1999).  

 

                                                 
1
 Ren Extra AB 2016 
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Vid beslutsfattande som måste ske inom korta tidsramar förlitar sig ledarna på sin intuit-

ion. De använder sina lärdomar från tidigare erfarenhet vilket hjälper de i olika situat-

ioner. Problemen, som en ledare ofta stöter på, är vagt definierade och detta gör det 

svårt att ha kontroll över jobbets gång. Chefsjobbet är intensivt och oförutsägbart ef-

tersom olika utmaningar kan uppstå när ledaren minst anar det (Bolman och Deal, 

2014). Varje situation kräver en lämplig tillvägagångssätt som kan bidra till att lösa 

problemet effektivt. Enligt Bolman och Deal (2014) är det väsentligt för ledaren att be-

trakta situationer ur olika perspektiv. Det är destruktivt att hålla fast vid ett enda per-

spektiv vilket betonar vikten av att ta hänsyn till andra perspektiv. Huruvida en ledare 

försöker att förstå andra perspektiv eller bestämma sig för ett lämpligt perspektiv vid en 

viss situation krävs det en kombination av intuition och analys men även konstnärskap 

(Bolman och Deal, 2014). Bolman och Deal (2014) framhäver att det finns fyra per-

spektiv som en ledare kan utgå ifrån: strukturellt perspektiv, HR-perspektiv, politiskt 

perspektiv och symboliskt perspektiv. Var och en av perspektiven är produktiv vid en 

viss situation och omständighet.  

 

Förmågan att använda olika perspektiv hjälper ledare att förstå olika situationer och 

därefter komma fram med ett passande tillvägagångssätt. Ledarna som använder sig av 

olika perspektiv för att lösa ett problem eller analysera en händelse har visat sig vara 

effektiva (Bolman och Deal, 1991; Bolman och Granell, 1999; Bensimon, 1989).  Att 

använda flera perspektiv kan även underlätta organisationsförändringar genom att tidigt 

inse vilka fallgropar och hinder som kan uppstå i framtiden (Bolman och Deal, 2014). 

Vid omfattande organisationsförändringar krävs det att ledningen tar hänsyn till alla 

fyra perspektiven för att överkomma olika förändringshinder. Varje perspektiv beaktar 

sina hinder och visar hur ledningen ska gå till väga för att överstiga dessa hinder. Detta 

är viktigt för att hela tre fjärdedelar av förändringsprojekt inte anses vara framgångsrika 

(Svenningsson och Sörgärde, 2014). För att motverka misslyckanden vid förändringsar-

bete bör ledare se möjligheterna i förändring och vilka fördelar som finns i att lösa svår-

lösta problem inom förändringsprocesserna. Ledare som vill utföra förändringar är även 

skickliga på att bilda olika grupper som med målmedvetenhet kan tackla svåra uppgif-

ter. De tar aldrig åt sig hela äran utan delegerar ut den till alla som är inblandade 

(Pearlmutter, 1999). Att anlägga rätt perspektiv hjälper att förstå organisationsmiljön 

bättre och utveckla ledarskapet. 

 

Alvesson och Sveningsson (2014) menar att upp till 70 % av alla förändringsarbeten 

misslyckas, vilket tyder på att anställda inte är en del av stödet för den framgångsrika 

förändringen. Van der Voet (2015) uttrycker att en organisation i allmänhet behöver 

genomgå olika faser för att kunna lyckas med sin förändring. Att en organisation behö-

ver genomgå olika faser och dessutom få med sig sina anställda för att lyckas med en 

förändring kan vara problematisk för de flesta organisationer. Genom att ha en stark 

förändringsledare med ett tydligt ledarskap som kommunicerar vad som skall förändras 

samt hur det skall förändras med sina anställda, kan hela processen underlättas. Denna 

diskussion leder oss vidare till vår forskningsfråga, om hur ledarskap påverkar omfat-

tande organisationsförändringar? 
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1.3 Forskningsfråga 
Hur påverkar ledarskap omfattande organisationsförändringar? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna fallstudie är att bidra med en större kunskap om hur ledarskap kan 

påverka organisationsförändringar utifrån erfarenheter från ett företag inom lokalvårds-

branschen. Målgruppen för denna studie avser i huvudsak företagsledare inom lokal-

vårdsbranschen, men även andra branscher, som har ett intresse för hur ledarskap på-

verkar organisationsförändringar. Vi hoppas att denna fallstudie bidrar till en ökad för-

ståelse för ledarskapets viktiga roll inom organisationsförändringar. 
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2. Metod 
 

Detta kapitel kommer att behandla de tillvägagångsätt vi använt oss av för att kunna 

slutföra detta examensarbete samt även motivera de valda metoder och källor vi anser 

vara passande.  

 

2.1 Vetenskapligt Synsätt 
Det vetenskapliga synsätt vi valt för detta examensarbete är hermeneutiskt grundat. Det 

hermeneutiska synsättet präglas av att tolka och förstå information för att besvara fråge-

ställningar. (Thurén, 2013) Den centrala delen av hermeneutiskt synsätt utgörs av att 

finna innebörden av texter från författares synvinkel (Bryman och Bell, 2011). För att 

förstå komplexiteten som uppkommer vid intervjuer och empirisk informationssamling 

ansåg vi att hermeneutik var nödvändig. Vi har även valt en kvalitativ metod vid in-

samling av information och material vilket innebär att vi använder oss av egna analyser 

och tydningsförmågor för att tolka den empiri som framkommer (Eriksson och Torsten 

m.fl, 2006). Det hermeneutiska synsättet har en koppling till det kvalitativa tillväga-

gångsättet på grund av att utgångspunkterna är bundna i gemensam faktor vilket är tolk-

ning av texter och empiri (Bryman och Bell, 2011). 

 

2.2 Undersökningsansats 
Metodval brukar delas upp i två stycken tillvägagångsätt, kvantitativa samt kvalitativa 

metoder (Bryman och Bell, 2011). Den kvalitativa metoden inriktar sig på datain-

samling via intervjuer och observationer med hjälp av termer där syftet utgörs av bety-

delse och mening. Redovisningen sker via fallbeskrivningar, till sist sker analyser med 

hjälp av så kallad narrativ analys. Den narrativa analysen är lämplig för denna studie då 

vi endast har fyra stycken respondenter. Vi vill försöka få inblick av flera perspektiv 

från respondenterna då de har olika bakgrund och anställningsbefattningar. Forskare 

som utnyttjar denna metod använder sig av sin egen analys och tydningsförmåga där 

egna observationer och svar från respondenter utgör empirin. Till sist avser den kvalita-

tiva metoden att vanligtvis använda empirin som utgångspunkt istället för teori (Eriks-

son och Torsten et. al 2006). 

 

Den kvantitativa metoden lägger mer fokus på hur problemformuleringen utgår från 

teoretiskt perspektiv vilket styr hela arbetet (Bryman och Bell, 2011). En studie som är 

utformad av kvantitativa metoder behandlar siffror istället för termer och ord vilket kan 

stärkas med dess kvantifierbar sammanställbar data. Kvantitativ metod avser att syftet 

utgörs av bestämda egenskaper där datainsamlingen är baserad på enkäter, arkiv och ett 

flertal olika intervjuer. Redovisningen sker med hjälp av tabeller, grafer eller diagram 

där analysen utgörs av att hitta samband eller variation (Eriksson och Torsten et.al, 

2006). 

 

Orsaken till att vi valt den kvalitativa metoden för vår undersökningsansats är för att 

den främjar en egen analys och tolkningsöverblick vilket hör ihop med den datain-
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samling vi utfört. Vi utgår till största del av egna erfarenheter och information från våra 

respondenter där den kvantitativa metoden inte skulle ge samma djup och förståelse 

jämfört med kvalitativ metod. 

 

Vid forskning finns det två olika syner på relationen mellan teori och forskning, nämli-

gen deduktion och induktion. Det vanligaste tillvägagångssättet vid forskningsstudier är 

deduktion. Utgångspunkten för forskare som använder sig av deduktion är att komma 

fram till en hypotes genom teoretiska antaganden. En hypotes måste genomgå en empi-

risk granskning för att den ska förvandlas till operativa termer. Vid en deduktiv studie 

utgår forskare från teori i början för att sedan kunna bekräfta den med hjälp av observat-

ioner och iakttagelser. Den deduktiva metoden kopplas vanligtvis till ett kvantitativ till-

vägagångssätt medan induktion förknippas med kvalitativa undersökningar (Bryman 

och Bell, 2011). Vid induktiva studier härleder forskare utifrån empirisk data men till-

vägagångssättet är annorlunda än den deduktiva. Den induktiva processen grundar sig 

på observationer och iakttagelser för att sedan dra teoretiska slutsatser medan tillväga-

gångssättet för deduktion är tvärtom. Induktiva studier innehåller vanligtvis intressanta 

och upplysande iakttagelser men deras teoretiska betydelse är inte helt klarlagt. Trots att 

induktiva studier tillför lite teori är deras fördel att de ger insiktsfulla empiriska genera-

liseringar (Bryman och Bell, 2011). 

 

deduktion teori → observationer/iakttagelser 

induktion observationer/iakttagelser → teori 

Bryman och Bell (2011, s. 13) Egenproducerad av författarna 

 

Vi har valt att vår studie ska ha ett deduktiv tillvägagångssätt eftersom vi kommer att 

undersöka en teori och med att hjälpa av empirin dra våra slutsatser. Den valda teorin är 

väsentlig eftersom dessa driver fram processen av datainsamlingen (Bryman och Bell, 

2011). 

 

Fallstudier är en mycket ofta använd forskningsmetod inom företagsekonomisk forsk-

ning. Fallstudieforskning inkluderar komplexa och specifika naturer som varje enskilt 

fall uppvisar (Bryman och Bell, 2011). Vi har valt att studera en organisation med hjälp 

av fallstudiedesign vilket medför att studien koncentrerar sig på olika fenomen inom 

organisationsförändring som uppstått i Ren Extra. Vi har valt tre stycken olika föränd-

ringar som företaget har genomgått. Detta ger oss som författare en större inblick i hur 

Ren Extra har lyckats med sina förändringsarbeten tillsammans med ledarskap. Vår stu-

die är väldigt koncentrerad på instrumentell fallstudiedesign vilket gynnar vår generella 

frågeställning genom att den fokuserar på ett fall för att få en djup förståelse (Bryman 

och Bell, 2011). 

 

2.3 Datainsamling 
Data kan benämnas som antingen primärdata eller sekundärdata. Till detta examensar-

bete har vi använt oss av intervjuer som primärdata, men även sekundärdata i form av 
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olika företagsdokument som organisationsschema, handlingsplaner och olika underlag 

för företagspresentationer från företaget Ren Extra AB. Valet av företag är grundat på 

hur utvecklingen har sett ut för företaget där omsättningen ökat varje år, vinsten har 

varit hög och antalet anställda har ökat markant. Företaget är även en av de största aktö-

rerna inom Stockholmsområdet inom städbranschen. Urvalet av Ren Extra som vår 

valda organisation har även grundats i att tre stycken olika organisationsförändringar 

har avklarats med positiva resultat vilket medförde att intresset för organisationen ökade 

för oss.  Eftersom vår uppsats utformats mycket efter den empiri vi funnit, har intervjuer 

varit den största informationskällan, där erfarenheter och annan viktig information har 

varit essentiell. Interna företagsdokument har varit betydande för att förstå uppbyggna-

den av företagen, hur de agerar ute på marknaden samt för att kunna förstå lokalvårds-

branschens uppbyggnad och utveckling.  

 

Intervjuerna valde vi att utföra tillsammans för att kunna uppfatta fler observationer och 

få nya tolkningsmöjligheter jämfört med att genomföra en intervju själv. Intervjuerna 

kommer att dokumenteras via inspelningar samt anteckningar. Att dokumentera inter-

vjuerna via inspelning beror på möjligheten att kunna lyssna igenom dessa ännu en gång 

för att lättare analysera vissa delar som kan vara viktigare än andra. Att transkribera 

intervjuer är enligt oss användbart för att markera vilka delar som är av högre relevans 

för att enklare leta fram dessa delar bland ljudinspelningarna vid ett senare skede. Föru-

tom fördelen att enklare navigera bland olika delar vid inspelningar ger transkribering 

en ökad möjlighet att tolka och analysera det respondenterna framhäver (Trost 2010). 

 

Intervjuerna vi utförde var kvalitativa vilket menas att de är mindre strukturellt upp-

byggda. Detta ger en bredare bild av respondenternas perspektiv vilket även syns i in-

tresset för respondentens synsätt samt att vi gavs möjlighet att kunna hoppa från inter-

vjutråden för att kunna se vad respondenterna tyckte var intressant att tala om (Bryman 

och Bell, 2011). För att inte hamna i ointressanta områden var våra intervjuer semikon-

struerade eftersom vi sedan tidigare skrivit upp vilka frågor som anses vara viktiga för 

empirin (Bryman och Bell, 2011). En blandning av semikonstruerade intervjuer samt 

ostrukturerade intervjuer är nyckeln enligt oss för att kunna besvara vår frågeställning. 

Förutom skyddet mot att ta upp ointressanta och icke aktuella frågor ger semistrukture-

rade intervjuer en flexibilitet. En intervjuguide är det största verktyget för att hålla sig 

till en röd tråd vid intervjuerna vilket vi använt oss av. Intervjuguiden är uppdelad i 

olika områden vi vill utforska som berörde små delfrågor. Delfrågornas syfte är att 

kunna föra intervjuerna i rätt riktning. Dock är det viktigt att påpeka att delfrågorna 

även skulle bidra med flexibilitet för både respondenten och oss som intervjuade för att 

kunna anpassa frågorna under intervjuerna. 

 

Intervjuerna fokuserade på företagsledare samt personer i ledande positioner inom före-

taget som mellanchefer, arbetsledare och gruppledare som har en aktiv påverkan på or-

ganisationsförändringar. Vi har därför anpassat de områden och de frågor vi vill ställa 

för att kunna uppfylla det syftet vi har med detta examensarbete. Vi undvek att ställa 

ledande frågor till respondenterna för att undvika ledande svar (Trost 2010) De frågor vi 
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ställt har inte följts till punkt och pricka utan det har givits rum för improviserade följd-

frågor som uppstått i vissa situationer för att vi som författare till detta arbete skall ha en 

aktiv roll vid intervjuer. Anonymitet erbjöds till alla respondenter där vi innan intervju-

ernas påbörjan förklarade syftet med intervjun. Ingen av våra respondenter valde att 

vara anonym vilket medför att alla respondenter är benämnda med sina respektive för-

namn. De material vi fått av företagen har vi tagit fram tillsammans med företagsledarna 

där, företagspresentation, organisationsscheman och handlingsplaner utgör dessa. 

 

Respondenterna utgjordes av två arbetsledare, Farouk och Bashdar samt en gruppledare 

vid namn Halmat och till sist VD:n Gregory. Intervjuerna utfördes 10:e april vid Ren 

Extras huvudkontor och varade mellan 20 - 40 minuter. Halmat är den anställde som 

varit anställd allra längst tätt efterföljt av Farouk. Bashdar kom till företaget för ca sex 

år sedan. Respondenterna är mellan 29 och 51 år gamla och alla är män. Vi fick själva 

välja mellan arbetsledare och gruppledare. Att inte intervjua kvinnor kan ha en viss på-

verkan på resultatet och detta är vi medvetna om. Vid intervjuurvalen av våra respon-

denter fanns det ingen tillgänglig kvinna att intervjua i en ledande position inom företa-

get vilket vi anser kan påverka fallstudien något negativt. Anledningen till de valda re-

spondenterna är att de alla upplevt olika typer av förändring och de innehar en variation 

av ålder. Förutom åldern och förändringsupplevelserna är alla respondenter i någon 

form en ledare inom företaget. 

 

2.4 Forskningsetiska principer 
Det kan uppkomma en del etiska frågor vid kvalitativa hermeneutiska studier. Veten-

skapsrådet hänvisar till fyra stycken huvudkrav som bör uppfyllas vid intervjuer och 

forskning, dessa utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Vi förklarade och informerade vad denna 

studies syfte och frågeställning utgörs av för våra respondenter innan intervjuerna på-

börjades vilket således uppfyller informationskravet. Varje tillfrågad respondent fick 

bestämma om sin medverkan vilket uppfyller samtyckeskravet. Innan intervjuernas bör-

jan medgav vi konfidentialitetskrav i form av fullständig anonymitet vilket gör det 

omöjligt för andra anställda eller utomstående att kunna tolka vem som sagt vad. Nytt-

jandekravet uppfylldes genom att den information vi förskaffat oss via intervjuer och 

företagsdokument endast skall användas för att uppnå denna uppsats syfte (Bryman och 

Bell. 2011). 

 

Michael Quinn-Patton (1990) beskriver fem huvuddelar som måste tas hänsyn till vid 

intervjuer och forskning om företag: Kommer medverkande respondenter påverkas ne-

gativt av undersökningen? Finns det brister inom informerat samtycke för de medver-

kande? Finns det brister inom informerat samtycke för de medverkande? Finns det löf-

ten eller ömsesidiga avtal mellan respondenten och intervjuaren? Finns det någon form 

av sekretess involverad? 
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Ansvaret för att upprätta en etisk undersökning faller på författarna till denna uppsats 

vilket medför vikten av att förstå och finna vilka problem som kan uppstå. Genom att vi 

författare inte erbjuder löften eller ömsesidiga avtal för genomförda intervjuer behöver 

vi inte uppfylla krav för enskilda respondenter eller för företagen. Sekretess kan uppfyl-

las genom fullständig anonymitet som sker på respondentens begäran. Vi avser inte att 

inkräkta på respondenternas privatliv vilket stärks med hjälp av de bestämda intervju-

frågorna. Vid tolkningen av andra forskares information och forskning, har vi valt att 

vara öppensinnade. Vår empiriska undersökning visar den egna tolkningen vi funnit av 

det resultat som framkommer i denna uppsats. 

 

2.5 Analysmetoder 

Vår studie har en kvalitativ undersökningsansats vilket medför en rad svårigheter som 

uppkommer vid analysen. En kvalitativ undersökning innehåller data som är svår att 

analysera och tolka på grund av stora mängder av dokument, anteckningar och intervju-

transkriberingar. Detta skapar fallgropar som går ut på att forskare kan bedöma vikten 

av data fel vilket kan leda till att analysen inte utförs korrekt. Till skillnad från kvantita-

tiv ansats finns få väletablerade och allmänt accepterade regler för analys av kvalitativa 

data (Bryman och Bell, 2011). Även om kvalitativ ansats saknar analytiska procedurer 

som den kvantitativa metoden innehar finns det ett vanligt sätt att utföra analyser på och 

den kommer vi att använda oss av. Vi syftar på narrativ analys som tar hänsyn till re-

spondenterna egna perspektiv vilket vi anser är mest lämpligt för vår studie. Förutom att 

narrativ analys främjar respondenternas perspektiv framhäver den även ett synsätt för 

olika episoder i livet och kopplingar, vilket vi tolkar som förändringar inom Ren Extra 

(Bryman och Bell, 2011). 

 

2.6 Källkritik 
Thurén (2013) nämner fyra olika principer som kan appliceras vid källkritik. Dessa an-

vänds för att kunna värdera och bedöma tillförlitligheten av källor: Tendensfrihet, inget 

självintresse som påverkar källan, Tidsamband, hur mycket tid har det lagts ner för att 

källan skall vara tillförlitlig?  Äkthet, Hur ser grunden ut för källan? Oberoende, ingen 

utomstående skall ha kunnat påverka källan på något vis. För att kunna bedöma tillför-

litligheten av våra källor använde vi oss av dessa principer. Vi har kritiskt granskat de 

källor vi använt oss av genom att föra samtal med varje intervjuperson på deras arbets-

plats. En neutral plats för att genomföra intervjuerna hade varit att föredra men varje 

individ vi intervjuade kunde endast utföra intervjuerna på sina arbetsplatser. Flera re-

spondenter hade även givit denna studie en högre grad av tillförlitlighet. De organisat-

ionsscheman och andra företagsdokument vi fått av företagen anser vi ha en hög tillför-

litlighet då de givits av ekonomichefer och ledningen personligen.  

 

2.7 Trovärdighet 
Tillförlitlighet handlar om att studies resultat ska vara repeterbar (Bryman och Bell, 

2011). Bryman och Bell (2011) anser att hög tillförlitlighet är väsentlig för en studie 



 

 

10 

 

men de påstår även att tillförlitlighet är svår att uppnå vid kvantitativa forskningar. För 

att vår studie ska vara tillförlitlig har vi valt välja relevanta intervjupersoner, erbjuda 

anonymitet och försöka få inblick på vår frågeställning genom flera perspektiv. Att er-

bjuda anonymitet till intervjupersoner är viktigt för att social kontext påverkar starkt vår 

beteende och vad människor gör och säger i ett sammanhang kan vara olämpligt i ett 

annat (Hartley, 1999). Vi vill att våra intervjupersoner ska möjligheten att besvara våra 

frågor öppet och samtidigt känna sig trygga.  

 

Överförbarhet går ut på att åstadkomma ett generaliserbart resultat (Bryman och Bell, 

2011). Vår kvalitativa studie handlar om att undersöka ledarskapets påverkan i organi-

sationsförändringar i företag. Vi vill undersöka hur ledarskapet har påverkat organisat-

ionsförändringar i detta företag. Dock vill vi påpeka att studiens syfte inte är att få 

åstadkomma ett generaliserbart resultat för vare sig enskilda företag eller branschen i sin 

helhet.  

 

Pålitlighet låter precis som namnet hur pass pålitlig denna studie är. Bryman och Bell 

(2011) framhäver att pålitlighet kan uppnås genom att noggrant redogöra för hur olika 

delar inom studien har utförts samt vilka resultat som framhävts. För att vi som förfat-

tare skall kunna uppnå pålitlighet har vi redogjort för alla uppsatsen delar som har ut-

förts. Bekräftelse handlar enligt Bryman och Bell (2011) om forskare låter sina egna 

värderingar och personliga åsikter influera det resultat som forskats fram. Vi är med-

vetna om vår personliga koppling till denna uppsats och har en därför inte framhävt våra 

personliga värderingar för att resultatet skall vara objektivt som möjligt. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Denna del av uppsatsen kommer att behandla en kort metod för teoriavsnittet, beskriv-

ningar av de mest använda ledarskapsstilarna, förklaringar för vad organisationsför-

ändring innebär samt en figur av den valda analysmodellen.  

 

3.1 Insamling av vetenskapliga referenser 
Denna studies litteratur består i huvudsak av vetenskapliga artiklar. Kravet för de veten-

skapliga artiklar vi valt är att de skall ha blivit granskade och publicerade av välkända 

tidskrifter inom organisationsområden. När vi valt vilka artiklar vi vill använda har vi 

alltid bedömt strukturen där artiklar med liknande struktur som denna fallstudie hade ett 

övertag. Tillvägagångsätt, resultat och diskussion var den strukturen som var bäst upp-

lagd för oss.  

 

Genomförandet av litteratursökning började med sökningar efter relevanta och aktuella 

forskningsartiklar inom ledarskap och organisationsförändring. De databaser vi använt i 

huvudsak för denna typ av sökning var Primo, Emerald, Sciencedirect. Dessa databaser 

fanns tillgängliga via Högskolan Västs bibliotek. För att finna böcker som beskriver hur 

förändringsarbeten genomförs samt vilka ledarstilar som brukas har vi även här använt 

oss av Högskolans Västs bibliotek. De sökord vi valt är både på engelska och svenska: 

Ledarskap, organisationsförändring, organisationsstruktur, ledarskapsstilar, föränd-

ringsarbete, HR, leadership, organizational change, organizational structure, leadership 

styles, change work, human relations. 

 

Enligt Reinecker och Jörgensen (2014) finns det tre olika tillvägagångsätt att använda 

vid litteratursökning. Den första delen kallas för systematisksökning, den andra delen 

för slumpmässigsökning och den tredje kedjesökning. Vid vårt arbete använde vi oss av 

en kombination av systematisksökning och kedjesökning. Den systematiska sökningen 

går ut på att använda relevanta ämnesord för att hitta och granska lämpliga vetenskap-

liga artiklar. Kedjesökningen går ut på att hitta vilka källor som har använts vid lästa 

vetenskapliga artiklar.  

 

Problem som uppstått vid litteratursökning har utgjorts av att en del forskning och teori 

är äldre vilket kan diskuteras angående relevans och aktualitet. Några av dessa föränd-

ringsteorier och ledarstilar har dock utvecklats inom de senaste åren vilket medför att de 

trots sin ålder kan spela viktiga roller för att kunna förstå deras uppbyggnad. Att finna 

relevanta vetenskapliga artiklar och aktuell forskning inom lokalvårdsbranschen är även 

det väldigt komplicerat då branschen inte är en väl utforskad. 

 

Den teori vi valt för att kunna utföra denna fallstudie skall vara fördjupad i organisat-

ionsförändring och ledarskap. Uppdelningen består av ett antal ledarstilar, ledaregen-

skaper och teorier om ledarskap som är förankrat till organisationsförändring. Eftersom 

det finns en hel del olika ledarstilar, vissa mer kända än andra, har vi valt att fokusera 

och välja ut de som har högst koppling med organisationsförändring. Vi har även tagit 
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upp teori som förklarar vad en förändring innebär i olika plan samt vilka problem som 

uppstår för företag vid förändring. Med hjälp av dessa delar anser vi kunna samman-

knyta den empiri och den teori vi funnit för att kunna besvara vår frågeställning. 

 

Teorier om ledarstilar och ledaregenskap har valts på grund av dess inledande kunskap 

om vad ledarskap som fenomen är. Detta val av teori är vald med syftet att göra den 

enklare för läsaren att få en bred blick av ledarskap och organisationsförändring som 

ämnen. Den teori som har insamlats används som ett verktyg för att kunna analysera 

den empiri som framtagits för att kunna besvara frågeställningen.   

 

3.2 Källkritik 
Vi har med den teori vi valt analyserat och utvärderat för att kunna finna vilken veten-

skaplig relevans som utgörs. De vetenskapliga artiklar vi valt är vetenskapligt granskade 

av andra forskare vilket medför en hög tillförlitlighet. Vi har försökt att välja aktuell 

forskning för att ge läsaren en mer grundad bakgrund och ett mer väsentligt perspektiv. 

Det har dock i vissa fall inte varit möjligt att välja aktuella artiklar och litteratur när vi 

analyserat och granskat äldre ledarstilar, ledaregenskapsforskning och förändringsteo-

rier. 

 

3.3 Ledarskap och förändring 
Att genomföra en organisationsförändring är en utmaning organisationerna. Genomfö-

randet av en förändring är en komplex och oförutsägbar händelse (Van der Voet, 2015). 

Dock tyder många studier på att ledarskap kan underlätta förändringsprocessen. Det är 

betydelsefullt att engagera medarbetare att var med och stödja organisationsförändring-

en. Anställda kommer att känna mindre oro och fara om de är med och genomför för-

ändringen. Deras deltagande kan bidra till kvaliteten av organisationsförändringen (Van 

der Voet, 2015). De anställda har kännedom om hur förändringar i organisationen på-

verkar deras arbete vilket kan förmedlas till ledningen. Den informationen kan användas 

som ett viktigt bidrag i genomförandet av en organisationsförändring (Van der Voet, 

2015). Det har hävdats att de anställdas deltagande kan förbättra engagemang för för-

ändring men det kan också hindra uppkomsten av radikala nya idéer och innovationer 

(Van der Voet, 2015). Trots dessa farhågor anses att medarbetarnas deltagande i genom-

förandet av förändringen leder till ett positivt resultat.  

 

Genom att förklara för medarbetare varför organisationsförändringen är viktig kan det 

leda till att de får en djupare förståelse och därmed stödja förändringen (Van der Voet, 

2015). Det bästa sättet att förklara förändringsprocessen för medarbetarna är genom 

högkvalitets förändringskommunikation. Högkvalitets förändringskommunikation inne-

bär att: (1) behandla varför förändring är nödvändig genom att visa att organisationen 

inte är där den borde vara, (b) lyfta fram att de anställda kan lyckas genomföra föränd-

ringen, (c) framgångsrikt hävda att de åtgärder som tas är lämpliga, (d) övertyga an-

ställda att de kommer att stödjas under genomförandet av förändringar, (e) betona att en 
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anställds egenintresse står inte på spel på grund av förändringen (Armenakis & Harris, 

2002). 

 

Demokratiskt ledarskap påverkar förändring positivt genom att främja kommunikation 

och kritisk reflektion vilket i sin tur förbättrar beslutsfattande. Dock sjunker medarbe-

tarnas deltagande inom förändringsarbetet vid demokratisk ledarstil (Raelin, 2012). Stu-

dier som behandlat transformativ ledarskap har visat hur effektiv denna typ av ledarskap 

kan vara vid en organisationsförändring. Transformativa ledare till skillnad från demo-

kratiska ledare har förmågan att indirekt motivera sina följare och få de att åsidosätta 

egna intressen (Van der Voet, 2015). Detta leder till att dessa individer är indirekt sti-

mulerade för att stödja organisationsförändringen. Transformativa ledare visar sig vara 

särskilt effektiva vid förändringsarbeten eftersom de är kapabla till att upplösa motstånd 

som uppstår vid förändringar (Pawar & Eastman, 1997; Van der Voet, 2015; Higgs & 

Rowland, 2011).  

 

3.4 Ledaregenskaper 
Ledaregenskaper är traditionellt sätt intressant för ledarskapsforskare och dessa har un-

der en lång tid haft en stor betydelse inom litteraturen. Denna bild förändrades efter att 

en hög mängd kritik som riktades mot ledaregenskapsforskningen. Kritiken grundade 

sig på att ledaregenskapsforskningen är alldeles för enkel och meningslös samt förbisåg 

att förklara hur ledaregenskaper bildas och utvecklas (Judge, Piccolo & Kosalka, 2009). 

Senaste forskningen om ledaregenskaper har gjort framsteg genom att lämplig och om-

fattande tillvägagångssätt som utlöste ett förnyat intresse kring ledaregenskaper och hur 

de är kopplade till ledarens effektivitet.  

 

Zaccaro är en av de moderna forskare som har lagt sin fokus på ledarskapsegenskaper 

och har kategoriserat dem i sin nya forskningmodell som han skapade tillsammans med 

sina kollegor. Modellen innehåller en rad viktiga ledarskapsegenskaper som Zaccaro 

(2004) och hans kollegor sammanfattat från många forskningsrapporter och empirisk 

data mellan 1990-2003. 

 

Enligt Zaccaro, Kemp och Bader (2004) är dessa egenskaper väsentliga för en ledare: 

(1) kognitiva förmågor, (2) personlighet, (3) motiv och behov, (4) sociala förmågor, (5) 

problemlösningsförmåga, (6) tyst kunskap. Varje egenskap kan förklaras ytterligare. 

Kognitiva förmågor handlar om allmän intelligens och kreativ tänkande. En ledare ska 

ha en personlighet som är utåtvänd, samvetsgrann, öppen, vänlig och man ska även var 

emotionell stabil. Motiv och behov handlar om att man strävar efter prestation, makt 

och vill verkligen leda. Sociala förmågor går ut på att man innehar emotionell intelli-

gens och självhantering. Emotionell intelligens som kan förkortas med EQ är livsnöd-

vändig för relationer inom organisationer och för att kunna klara av sociala utmaningar 

(Zaccaro, Kemp, Bader, 2004). Självhantering är en del av EQ och betyder att man har 

en anpassningsförmåga, positiv läggning, drivkraft, äkthet och andra psykologiska 

egenskaper (Goleman, McKee, Boyatzis, 2002). Problemlösningsförmåga är när man är 
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kapabel till att hitta lösningar och metakognition. Den sista egenskapen är tyst kunskap 

vilket innebär att personen har en högre nivåer av metakognitiva färdigheter (Zaccaro, 

Kemp, Bader, 2004). Metakognition handlar om ens egna tankeprocesser som utgörs av 

självreglering. De mentala handlingar som självreglering består av är planering, förut-

spå, underhålla samt justering och utvärdering av strategier (Liles, 2000). 

 

Det finns en rad ledaregenskaper som särskiljer ledare från andra personer vilket inne-

bär att det är ett ämne som bör studeras vidare. Som Judge, Piccolo & Kosalka (2009) 

påpekade behöver ledaregenskapsforskningen studera hur ledaregenskaper bildas och 

utvecklas för att få en klarare holistisk bild.  

 

3.5 Ledarskapsstilar  
Enligt Rubin (2013) har forskning visat att det finns över 30 ST namngivna ledarstilar 

med inriktningar från micro-hantering och fokus på individer till diktatorliknande le-

darstilar. Utav alla dessa olika ledarstilar är sex stycken mer betydelsefulla än andra, 

vilket även märks i deras användning inom olika typer av affärsorganisationer (Rubin 

2013): Den auktoritära ledarstilen, den demokratiska ledarstilen, den transformativa 

ledarstilen, laissez-fair stilen, den situationsbetingade ledarstilen samt tjänar-ledarstilen. 

Att vara medveten om varje ledarstils fördelar och svagheter är en nyckel för att kunna 

anpassa sig och kompensera för organisationens svagheter. Förutom anpassning ger 

ledarstilar förutsättningar för att kunna binda ihop rätt individ till rätt ledarstil för att 

styra den anställde till den rollen som påverkar organisationen på mest positivast sätt 

(Rubin 2013). 

 

3.5.1. Auktoritär ledarstil 
Den auktoritära ledarstilen utgår från att finna olika typer av asymmetri mellan ledare 

och medarbetare och med hjälp av det utforma dominans och centralisera kontroll 

(Schuh, Zhan, Tian. 2013). Definitionen för denna typ av ledarstil utgörs enligt Schuh, 

Zhan och Tian (2013) av att ledaren hävdar en absolut auktoritet och kontroll över sina 

underordnade där obestridlig lydnad är ett krav. Den auktoritära ledaren strävar även 

efter att uppehålla ett avstånd mellan sig och sina medarbetare för att kunna försäkra sig 

om bestämmanderätten samt vilken riktning organisationen skall röra sig mot. Denna 

typ av ledarskap används oftast vid organisationer där full kontroll över önskade resultat 

och resurser är av vikt (Schuh, Zhan, Tian. 2013). 

 

Flera forskare har förslagit att denna typ av ledarstil ger signaler i form av ignorans av 

intressen eller perspektiv för medarbetare. Ett exempel på detta är att auktoritära ledare 

har tendenser att bortse från bidrag eller idéer från sina anställda för att gynna sina egna 

förslag istället. Detta medför att medarbetare uppfattar denna typ av ledarstil som re-

spektlös och självgod där man centraliserar sig själv som ledare i organisationen 

(Schuh, Zhan, Tian. 2013). Enligt Rubin (2013) är den auktoritära ledarstilen uppgiftso-

rienterad och resultat kan uppnås väldigt fort, dock är konsekvenserna med denna typ av 

ledarskap ofantliga i det långa loppet. Resultatet av att enbart använda sig av denna le-
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darstil kan komma i form av att arbetsmoral och uppfattning om ledaren sjunker vilket 

märks i medarbetarnas motstånd mot auktoritära ledares inflytande (Schuh, Zhan, Tian. 

2013). 

 

3.5.2. Demokratisk ledarstil 
Den demokratiska ledarstilen bjuder in medarbetare att vara inblandade i beslut som 

gäller organisationen vilket visar att den är väldigt inriktad på det humana kapitalet. 

Relationer mellan ledaren och anställda är också en viktig del av uppbyggnaden för 

denna ledarstil. (Rubin 2013) Enligt Raelin (2013) är just den demokratiska ledarstilen 

utformad för lyckade organisationsförändringar på grund av dess demokratiska värde-

ringar dels för att den bidrar till diskussion och reflektion och dels för att den bidrar till 

personlig frihet för medarbetare.  

 

En demokratisk ledare utnyttjar sitt arbetslag för att få olika inlägg och synpunkter där 

alla som är involverade i arbetsuppgifter får ett ord. I slutändan är det dock ledaren som 

har det avgörande slutordet (Bhatti, Maitlo, Shaikh, Hashmi, Shaikh. 2012). Denna typ 

av ledarskap ökar arbetsglädjen men även den personliga utvecklingen för varje an-

ställd. Den demokratiska ledarstilen brukar i slutändan producera bättre resultat jämfört 

med den auktoritära ledarstilen, dock kan denna typ av process vara väldigt svår och 

långsam att uppnå. (Bhatti, Maitlo, Shaikh, Hashmi, Shaikh. 2012). Därför är denna typ 

av ledarstil bättre anpassad till arbete där kvalité och lagarbete är viktig jämfört med 

arbeten där hastighet och marknadsproduktivitet är avgörande (Rubin 2013). 

 

3.5.3. Situationssynsätt (ledarskap) 
Situationssynsätt har utvecklats under 1970-talet och under senare decennier har ge-

nomgått förändringar (Thompson, Vecchio, 2009). Kärnkompetensen för ledare inom 

situationsanpassat ledarskap är att förmågan att analysera prestation, kompetens och 

engagemang hos medarbetare. Och även vara flexibel och kunna samarbeta. Den teore-

tiska modellen innehåller fyra ledarskapsbeteenden baserade på två dimensioner – upp-

giftsinriktning och relationsinriktning (Lynch et al., 2011). Grundtanken är att välja den 

mest optimala ledarskapsbeteende som passar organisationen.  

 

Det första ledarskapet inom den teoretiska modellen är orderinriktat ledarskap som kon-

centrerar mycket på uppgiftsorientering men inte på relationer. Det ledarskapet används 

när medarbetarna är ovilliga och inte tillräckligt kompetenta. Ledare måste därmed 

skapa detaljerade regler och instruktioner samt övervaka sina anställda. Andra ledar-

skapsbeteende är säljinriktat ledarskap som i hög grad fokuserar på både uppgifter och 

relationer. För att beskriva en sådan ledare används metaforen tränare. Ledaren har fort-

farande sista ordet och ger direktiv till medarbetarna men tar hänsyn till deras åsikter 

om beslut och nya idéer. Tredje ledarskapet är inriktad lågt på uppgifter men högt på 

relationer. Ledarskapet kallas för delaktigt eller stöttande vilket beskriver hur en ledare 

bör agera. Det är lämpligt att använda detta beteende när anställda är kompetenta men 

inte är motiverade. Vardagliga beslut överlämnas från ledaren till de anställda och leda-
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rens roll är att lyssna på sina följare, ge erkännande och underlätta beslutsprocessen för 

medarbetarna. Sista ledarskapsbeteendet är delaktigt ledarskap som inte koncentrerar sig 

på varken uppgifter eller relationer. En delegerande ledare lämnar över ansvaret åt sina 

medarbetare och låter dem gå sin egen väg eftersom de är både kompetenta och motive-

rade (Lynch et al., 2011; Thompson, Vecchio, 2009).  

 

3.5.4. Transaktionell ledarskap 
Transaktionell ledarstil fokuserar på övervakning av medarbetarna och utbyte mellan 

ledare och följare genom belöning baserad på prestation (Hamstra et al. 2014). Detta 

innebär att en transaktionell ledare utbyter arbetskraft mot lön och båda parterna drar 

nytta av relationen. Det transaktionella ledarskapet består av tre dimensioner som präg-

lar ledarstilen. Första dimensionen är contigent reward vilket innebär att huruvida en 

anställd får en belöning avgörs av individuell prestation och framgångar. Detta medför 

en stark fokus på individuella insatser vilket skadar kollektiva mål och försämrar sam-

arbete inom grupper (Kahai et al., 2003). Den andra dimensionen är management by 

exception-active som handlar om att ledaren söker aktivt efter avvikelser och vidtar åt-

gärder innan stora problem skapas. Tredje dimensionen är management by exception-

passive vilket är väldigt likt den andra dimensionen men skillnaden är att passiva ledare 

väntar tills problem uppkommer och endast då vidtar de åtgärder (Hinkin & Schries-

heim, 2008). 

Den transaktionella ledarstilen är effektiv när medarbetare har möjlighet eller måste 

prestera bättre sina kollegor (Hamstra et al. 2014) men är destruktiv för samarbete inom 

grupper (Kahai et al. 2003). Burns (1975 refererad i Hinkin & Schriesheim, 2008) ansåg 

att transaktionell ledarskap har en motpart i form av transformell ledarskap. Bass (1985 

refererad i Hinkin & Schriesheim, 2008) höll inte med honom och menade att en ledare 

kan kombinera transaktionell och transformell ledarstil. Senare studier utförda av Bass 

(1998, 1999 refererad i Hinkin & Schriesheim, 2008) visade att om transformellt ledar-

skap byggs på transaktionell ledarskap bidrar det till en ökning av ansträngning och 

prestanda hos medarbetare. Howell och Avolio (1993) höll med Bass och tillade att 

transformellt ledarskap kompletterar transaktionellt ledarskap och att effektiva ledare 

kombinerar dessa ledarstilar.  Ytterligare påpekar Bass att ledare som kombinerar trans-

aktionell och transformell ledarstil är de bästa ledare.  

 

3.5.5. Transformativt ledarskap 
Det transformativa ledarskapet har haft en enorm betydelse för insikten inom det mo-

derna ledarskapet (Schuh, Zhan, Tian, 2013). Ledarstilen introducerades av Burns 1978 

och präglas av en karakteristisk övertagande syn i form av målmedvetenhet (Rubin 

2013). Ledarstilen inspirerar och engagerar medarbetare då ledaren har en förväntan att 

alla individer skall prestera och göra sitt bästa ifrån sig. Det leder i sin tur att de an-

ställda ställer högre krav på varandra och en gemensam målmedvetenhet skapas (Rubin 

2013). Enligt Emrich, Brower et al (2001) skapas en bild för de anställda som uttrycker 

sig i ett tilltalande perspektiv för organisationens direkta framtid där inspiration, en 

stark känsla för mening och entusiasm präglar hela organisationsstrukturen. 
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En annan del av det transformativa ledarskapet är den karismatiska förebilden ledaren 

utgör av sig själv (Kark, van Dijk, 2007). En transformativ ledare övertygar inte sina 

medarbetare genom att enbart kommunicera utan de fullföljer de mål som satts ut för att 

visa hur hinder skall uppklaras. Nackdelen med denna typ av förebild är den personliga 

risken som ledaren tar för att visa sin övertygelse. (Kark, van Dijk, 2007). Rubin (2013) 

påpekar förutom att ledaren tar en personlig risk, finns det stora chanser att den trans-

formativa ledaren missar detaljer på vägen mot att uppfylla sitt mål, vilket kan medföra 

olika nivåer av konsekvenser. 

 

3.5.6. Strategiskt ledarskap 
En ledare behöver behärska sex strategiska ledaregenskaper för att leda företaget mot 

framgång vid ostabila situationer. Dessa sex förmågor är att kunna förutse, utmana, 

tolka, bestämma, anpassa och lära. (Schoemaker, 2015). De färdigheter som utgör stra-

tegiskt ledarskap i en värld av ökad osäkerhet bör ses som ett självförstärkande system. 

 

De flesta organisationer saknar tillräcklig kapacitet för att upptäcka, analysera och agera 

på tvetydiga signaler som lurar i utkanten av verksamheten (Schoemaker, 2015). En 

strategisk ledare behöver vaksamt och effektivt utvärdera de okända signalerna i om-

världen. Hur en organisation är avgörs av ledarens förmågor. En vaksam ledare gör or-

ganisationen vaksam och för att detta ska förverkligas måste både den inre och yttre 

miljön användas. Den yttre miljön består av en rad aktörer som den strategiska ledaren 

kan använda som sina ögon och öron. Detta kan hjälpa den strategiska ledaren att främja 

sin förmåga att förutse (Schoemaker, 2015). Att förutse handlar om att ha koll på tren-

der, kundernas behov, konkurrenter, marknaden, ny information men även studera in-

novatörer för att utvecklas. 

 

Den strategiska ledaren ska rådfråga de olika intressenterna för att skapa en kreativ pro-

blemlösning. Detta är för att få ett bredare synsätt på problemet utifrån flera perspektiv. 

Andra utmaningar som en strategisk ledare bör göra är att ifrågasätta långvariga anta-

ganden, uppmuntra konstruktiv kritik och kreativ tänkande, konfrontera fördomar 

(Schoemaker, 2015). 

 

Vi människor får vår tolkning bestämd av våra mentala modeller. Istället för att utmana 

våra djupa antaganden förvränger vi människor verkligheten för att det ska passa vårt 

synsätt. Den strategiska ledaren försöker att överväga flera förklaringar istället för att 

fastna vid ett simpelt svar (Schoemaker, 2015). Tolkningsförmågan visar sig även ge-

nom att ledaren utvecklar djupa insikter om kundupplevelser och konkurrenskraftiga 

perspektiv. Enligt Schoemaker, (2015) bör även den strategiska ledaren visa nyfikenhet 

för tvetydigheter och möta dem med ett öppet sinne. 

 

Många ledare tvingas att fatta komplexa beslut. Vid sådana lägen är det vanligt att det 

finns brist på information vilket gör ledarna oroliga. Framgångsrika ledare kommer 
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noggrant att välja en tillvägagångssätt och granska flera alternativ. Men med tanke på 

den föränderliga miljön är det inte möjligt att tänka igenom allt i förväg. Strategiska 

ledare främjar en bättre beslutsfattande genom att bedöma risker, balansera mellan 

snabbhet och noggrannhet, vara modig, sätta en tydlig strategisk riktning, uppmuntra 

innovativa lösningar och risktagande i en föränderlig miljö (Schoemaker, 2015). Dessu-

tom är det viktigt att balansera mellan långsiktiga investeringar för tillväxt med kortsik-

tiga för resultat. 

 

Förutom att världen har blivit mer ostadig och föränderlig så har organisationer blivit 

mer komplexa och löst strukturerade. Detta skapar en efterfråga på en ledaregenskap att 

samla intressenter i en gemensam strategisk inriktning. Det är viktigt att alla inom och 

utanför organisationen arbetar mot samma mål. (Schoemaker, 2015) Den strategiska 

ledaren vet hur en ledare ska samla laget runt en övertygande strategisk vision trots möj-

liga motstridiga intressen bland intressenter. 

 

Arie de Geus i (Schoemaker, 2015) har studerat vad företag måste göra för att överleva i 

200 år eller längre. Han drog slutsatsen att förmågan att lära sig snabbare än dina kon-

kurrenter kan vara den enda hållbara konkurrensfördelen. En strategisk ledare stimulerar 

lärande i en organisation genom att uppmuntra experiment och även misslyckanden som 

anses vara en källa innovation. 

3.5.7. Laissez-Faire ledarskapsstil 
Laissez-faire eller det delegerande ledarskapet anses vara en inaktiv ledarstil till skillnad 

från andra ledarstilar där ledaren deltar aktivt i beslutsprocesserna och vägledning av 

sina medarbetare. De tydliga beteendemönster för en laissez-faire ledare är att vara 

frånvarande när det behövs som mest, undvika beslutsfattning och dröja med att vidga 

åtgärder vilket medför avsaknad av ledarskapet (Judge & Piccolo, 2004). Det kan låta 

som en konstig ledarstil och det kan ifrågasättas om en laissez-faire ledare kan kalla sig 

för en ledare för att ledarstilen utgörs av inaktivitet och avsaknad av ledarskapet. Dessu-

tom framhävs det i en empirisk studie att laissez-faire ledarskapet är destruktiv, påver-

kar organisationen negativt och fungerar som en katalysator för konflikter och stress på 

arbetsplatsen (Skogstad et al., 2007). Underlåtenhet präglar laissez-faire ledarskap och 

enligt tidigare forskning ansågs det påverka negativt flera faktorer. Hinkin & Schries-

heim (2008) anser att ledarens underlåtenhet har kopplats till att medarbetarnas tillfreds-

ställelse angående ledaren försämras och det påverkar negativt även tydlig uppgiftshan-

tering men dessa påståenden visade sig vara felaktiga enligt den nya forskningen.  

   

Nya studier framhäver att laissez-faire ledarskapet är effektiv och medför en rad förde-

lar för organisationen. Underlåtenhet är starkt kopplad till positiv inverkan på medarbe-

tarnas tillfredställelse med ledaren, arbetsuppgifternas klarhet, ledarens effektivitet ur 

medarbetarnas perspektiv samt de underordnades prestation ur ledarens synvinkel (Hin-

kin & Schriesheim, 2008). Laissez-faire ledarskapet bemyndigar anställda och uppma-

nar dem att tänka utanför boxen vilket leder till en ökad innovation inom företaget. Ru-
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bin (2013) menar för att uppnå framgång med laissez-faire ledarstilen är det viktigt att 

anställa kompetenta och talangfulla människor. 

 

Laissez-faire ledarskap är ett fungerande och i vissa fall framgångsrik ledarstil. Forskar-

na Judge och Piccolo (2004) kom fram i sin undersökning att avsaknaden av ledarskap 

är nästan lika betydelsefullt som dess närvaro. En laissez-faire ledare sätter mål för sina 

anställda och ger de fria händer att möta utmaningar och visa upp deras talang och fär-

digheter. Detta gör att motivationen hos medarbetarna ökar men det är ledaren som bär 

ansvaret för det slutgiltiga resultatet (Rubin, 2013). Laissez-faire ledarskapet innehåller 

en rad fördelar och är väsentlig för organisationsvärlden (Hinkin & Schriesheim, 2008). 

Dock är det en ledarstil som inte får mycket uppmärksamhet från ledarskapsforskare 

men anses förtjäna ytterligare studier. 

 

3.6 Organisationsförändring 
Mycket av forskning inom organisationsförändringar påvisar att många förändringsini-

tiativ inte främjar varaktiga förändringar samt inte når upp till de resultat eller mål som 

är avsedda (Myungweon 2011, Beer, Nohria 2000; Herold, Fedor, Caldwell, Zedeck 

2007). Anledningen till detta kan vara brådskan i förändringsarbetet där kunder eller 

andra intressenter sätter en hög press på förändringsagenten. Detta leder i sin tur till en 

uppsjö av olika initiativ (Beer, Nohria 2000). Anledningen till att förändringsarbeten 

ofta betraktas som misslyckade är enligt Greenhalgh, Macfarlane, Bate, Kyriakidou 

(2004) att förändringsagenter och andra ledande individer inom organisationen un-

derskattar olika centrala roller andra individer inom organisationen kan uppfylla under 

förändringsprocessen. 

För att lyckas med en förändring måste förändringsagenten kommunicera sin föränd-

ringsvision samt involvera anställda. Dock måste även en förståelse för komplexiteten 

av reaktioner från anställda vid förändringsarbeten bemästras (Herold, Fedor, Caldwell, 

Zedeck, 2007).  Chou (2014)  menar i sin tur att medarbetare är nyckeln för att genom-

föra organisationsförändringar. Det som krävs är positiv attityd och uppförande från en 

ledares anställda mot både ledaren och organisationen i sin helhet (P. Chou 2014). Indi-

vider i en organisation utgör den allra viktigaste faktorn i förändringsarbeten därför är 

det i allra högsta grad viktigt med acceptans från medarbetare för förändringar och för-

ändringsplanerandet. (Herold, Fedor, Caldwell, Zedeck, 2007) 

3.6.1 Förändringsfaktorer 
S. Pearlmutter (1998) menar att det finns två stycken olika slags organisationsföränd-

ringar. Den ena fokuserar på att åtgärda problem som kan ha uppstått i en organisation, 

modifiera tillvägagångssätt, eller generella små förändringar. Den andra organisations-

förändringen fokuserar på att ändra organisationsuppbyggnader, system, olika inrikt-

ningar eller strategier. 

Beer och Nohria (2000) menar i sin tur att det finns två helt andra typer av organisat-

ionsförändringar. Den första typen av förändring har fått namnet ”Teori E” som utgår 
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från att organisationen har stora ekonomiska anledningar till förändringen. Dessa för-

ändringar kan utgöras av beskärning av arbetskraft, omorganisering av företaget och 

olika typer av nedskärningar i form t.ex. av inventarier. Beer och Nohria (2000) nämner 

som ett exempel på denna typ av förändring William A. Anders som fick utföra en om-

fattande organisationsförändring för företaget General Dynamics. Organisationen skar 

ner antalet anställda från 77 000 till 44 000 på grund av företagets ekonomiska problem. 

Denna typ av förändring är enligt Beer och Nohria (2000) klassisk för E-teori strategier. 

Den andra delen Beer och Nohria (2000) beskriver, har namnet ”Teori O” där föränd-

ringen utgår från att förstärka organisationskulturen, förändra de anställdas arbetsattityd, 

öka arbetskapaciteten och engagemang. Användningen av denna teori grundar sig i or-

ganisationens förmåga att lära sig av sina erfarenheter. En förändringsagent som använ-

der sig av denna teori har oftast en stark och långvarig kontakt och kommunikation med 

sina anställda. Ett exempel på denna typ av organisationsförändring är enligt Beer och 

Nohria (200) Hewlett-Packard när de under 1980-talet hade sin storhetstid.  

Det är väldigt få företag som enbart använder sig av en typ av förändringsfaktor eller 

förändringsteori. I de flesta fallen är skälen för en förändring utspridda och uppblandade 

i väldigt olika perspektiv (Beer, Nohria 2000). Wischnevsky och Damanpour (2006) 

menar även att organisationsförändringar är obligatoriska för att företag skall kunna 

överleva konkurrens och det ökande trycket som råder i affärsbranscher. Detta präglas 

av dem tilltagande teknologiska förändringarna tillsammans med globalisering. 

 

3.6.2 Förändringsagent 
De ledare som vill åstadkomma positiva organisationsförändringar är enligt S. 

Pearlmutter (1998) ledare som anses vara starka och vet vilka tillgångar organisationen 

har. De vet även vilken riktning organisationen skall röra sig åt och har en utformad 

vision för vad som skall skapas med förändringen. Förutom att kunna utforma visioner 

är de skickliga på att utforma strategier och tekniker för att kunna ta hand om olika slags 

motstånd mot förändring, både individuellt samt på gruppnivåer (S. Pearlmutter 1998). 

 

Ledare som vill förändra organisationer enligt S. Pearlmutter (1998) både erkänner och 

använder organisationens kultur och klimat till sin fördel, de är även förebilder för 

andra. För att vara en god förebild krävs det att man lever upp till de förändringar som 

skall utföras (S. Pearlmutter 1998). Man kan inte som ledare yrka på förändringar och 

passivt vänta på att de skall träda i kraft. 

 

Ledare som vill utföra förändringar är även skickliga på att bilda olika grupper som med 

målmedvetenhet kan tackla svåra uppgifter. De tar aldrig åt sig hela äran utan delegerar 

ut den till alla som är inblandade (S. Pearlmutter 1998). Gruppsämja och en sämja över 

hela organisationen är väldigt viktigt och ses som en nyckel för framgång vid föränd-

ringsarbete. 

Som slutsats menar S. Pearlmutter (1998) att förändringsledarskap går ut på att rikta ut 

självkänsla och självförtroende samt en ihärdighet att klura ut svårlösta problem. För-
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ändringsledare ser möjligheterna i förändring och vilka fördelar som finns i att lösa 

svårlösta problem inom förändringsarbetet (S. Pearlmutter 1998). 

 

3.6.3 Motstånd vid organisationsförändring 
Vid en organisationsförändring kan det uppstå motstånd. Enligt Gabriele Lakomski 

(2001) är det organisationskultur som skapar motstånd. Organisationskulturen behöver 

förändras för att en organisationsförändring ska vara möjlig. För att lyckas med detta 

måste en ledare förbättra organisationens inlärningsprocesser och göra organisations-

kulturen produktiv. Lakomski (2001) menar att ledaren är ansvarig för att upprätta en 

lärande organisationskultur. 

 

I en lärande organisationskultur är medarbetare aktiva problemlösare. I en sådan kultur 

anses det finnas lösning till allt.  Gabriele Lakomski (2001) lyfter fram att i en lärande 

organisation övervägs flera tillvägagångsätt för att åtgärda problem. Svårigheter upp-

kommer i varje organisation och det är någonting som inte går att undvika. Ibland kan 

en verksamhet inneha dolda problem som inte är lätta att upptäcka. Lakomski (2001) 

anser att en överlägsen kognitiv förmåga hos en ledare kan bidra till att finna dolda pro-

blem men att upplösa motstånd vid organisationsförändringar är en komplicerad pro-

cess.  

 

Förändring tvingar oss att lämna vår komfortzon och rutiner. Det kan vara svårt att be-

höva genomgå en förändring och återanpassa sig. Under dessa svåra tider krävs ledar-

skap som förverkligar organisationens mål. Forskare framhäver att framgångsrika ledare 

och organisationer är flexibla och är redo för eventuell förändring. (Federer, 2012) 

 

3.6.4 De fyra perspektiven 
Alldeles för ofta genomförs organisationsförändringar ur organisatorisk synvinkel ge-

nom att enbart undersöka problemet. Det schablonmässiga tillvägagångssättet används 

av ledare som tror att de kan åtgärda problemen om de elementärt omorganiserar avdel-

ningar och personalen i dessa enheter. Dock brukar problemen vara djupare och kräver 

insikt ur andra perspektiv som kan frambringa effektivare alternativa lösningar (Sowell, 

2014). Bolman och Deal (2008 refererad i Sowell, 2014) förespråkar nödvändigheten 

för ledare att kunna se organisationen från flera perspektiv för att få en bättre förståelse 

för vad som försiggår. De menar att flera perspektiv kan hjälpa en ledare att få klarhet, 

skapa nya möjligheter och strategier. Bolman och Deal har skapat en modell som inne-

håller fyra perspektiv baserade på olika typer av antaganden och idéer om organisation-

er: det strukturella perspektivet, HR-perspektivet, det politiska perspektivet och det 

symboliska perspektivet (Bolman och Deal, 2008 refererad i Sowell, 2014).  

 

Det strukturella perspektivet talar om organisationens design och sociala arkitekturen 

vilket återspeglas på rationalitet och den formella ordningen. Perspektivet förespråkar 

genomtänkt tilldelning av arbetet och roller. Det läggs en stor vikt på den formella ord-

ningen för att kollektiva mål ska kunna uppnås (Bolman och Deal, 2008 refererad i 
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Fleming-May, Douglass, 2014). Dessutom anser Bolman och Gallos (2011 refererad i 

Sowell, 2014) att arbetsfördelningen måste utformas på rätt sätt för att upprätta samord-

ning och integration. Mintzbergs modell som består av fem komponenter förklarar 

mycket väl vad som är viktigt inom det strukturella perspektivet (Fleming-May, 

Douglass, 2014).  

 

Den första komponenten är den operativa kärnan som består av människor som utför det 

väsentliga för organisationen arbetet. Andra elementen är administration som innehåller 

individer som övervakar, samordnar, kontrollerar och tillhandahåller resurser för den 

operativa kärnan. Tredje komponenten är människor ansvarar för strategi genom att 

sätta upp kollektiva mål, följer den aktuella utvecklingen i miljön och formar den stora 

planen. Fjärde delen av Mintzbergs modell är teknostrukturen som består av tekniker, 

analytiker och diverse specialister som är nödvändiga för mätning av resultat och stan-

dardisering av procedurer. Den allra sista komponenten är supportpersonalen som utför 

uppgifter för att stödja eller underlätta arbetet för andra människor inom organisationen 

(Mintzberg, 1979 refererad i Fleming-May, Douglass, 2014). 

För att ytterligare förklara det strukturella perspektivet används maskinmetaforen. Detta 

är för att en ledare behöver anpassa strukturen till arbetsuppgifter och på det sättet skapa 

en maskin (Bolman och Deal, 2008 refererad i Sowell, 2014).  

 

Organisationer som tillämpar detta perspektiv anses metaforiskt vara en familj. Till 

skillnad från det strukturella perspektivet, som fokuserar på organisatoriska behov, be-

tonar HR-perspektivet mänskliga behov och relationer. Ledarskapet ur detta perspektiv 

lägger vikten på att bemyndiga medarbetare för utveckla organisationen. Den viktigaste 

antaganden inom HR-perspektivet är att människor och organisationer behöver 

varandra. En organisation kan inte överleva utan människor som stödjer och utvecklar 

den med kunskaper, färdigheter och nya idéer. Relationer inom organisationen ur HR-

perspektivet är enormt viktiga och bör därför få större uppmärksamhet från ledaren. 

Grundtanken är att uppfylla människors behov och skapa en god överensstämmelse 

mellan individ och system. (Fleming-May, Douglass, 2014; Sowell, 2014).  

 

Medan HR-perspektivet ser organisationen som en familj, använder det politiska per-

spektivet djungel som en metafor för att beskriva det organisatoriska livet. Ur detta per-

spektiv bör ledare förhandla, bygga koalitioner, upprätta dagordning och hantera kon-

flikter. De viktiga aspekten som en ledare ska ta hänsyn till är maktfördelning och för-

delning av knappa resurser (Bolman och Gallos, 2011 refererad i Sowell, 2014). Knappa 

resurser och mångfald bland personalen skapar en arbetsmiljö där konflikter är vanligt 

förekommande och makt är den viktigaste tillgången (Fleming-May, Douglass, 2014). 

För en ledare gäller det att vara politisk kunnig och skapa en maktfull koalition samt 

utveckla en agenda (Bolman och Deal 2008, refererad i Sowell, 2014).  

 

Det symboliska perspektivet lägger fokus på organisationskultur, ritualer, vision och 

symboler. Därför används metaforen karneval, tempel eller teater för att beskriva en 

organisation ur symboliskt perspektiv. Det är viktigt att hålla samman människor kring 
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gemensamma värderingar och övertygelser vilket en ledare är ansvarig för. En ledare 

ska dessutom engagera sina anställda och ta hänsyn till innebörden av olika typer av 

evenemang och aktiviteter (Bolman och Gallos, 2011 refererad i Sowell, 2014).  

 

Organisationer består av strukturer, människor and samarbete som tillsammans kan 

bilda historier eller berättelser om organisationen. Dessa historier kan bidra med att 

främja samarbetet och motivationen, dela kunskap och leda människor in i framtiden. 

Historierna behöver inte vara verklighetsbaserade utan bara effektiva för att det viktig-

aste är vad dessa historier betyder. Berättelser kan vara olika men alla hjälper medarbe-

tarna att få en positiv inställning både i arbetslivet och privat. Berättelser som innehåller 

hjältar och hjältinnor skapar en miljö fylld av komfort, uppmuntran och hopp (Fleming-

May, Douglass 2014).  

 

3.7 Analysmodell 
För att kunna finna vilket samband ledarskap har med organisationsförändringar på ett 

mer lämpligt sätt har denna analysmodell tagits fram. Ledarskap påverkar organisations-

förändringar i en hög grad, (Van der Voet, 2015; Bolman och Deal, 2014) vilket enklare 

kan ses i olika faktorer. För att kunna besvara vår frågeställning krävs det kunskap om 

dessa faktorer vilket både teori och empiri skall hjälpa till med. Ledarstilar är essentiella 

när ledarskap som fenomen skall studeras medan ledaregenskaper kan särskilja fram-

gångsrika ledare. För att kunna utföra en organisationsförändring krävs det en aktiv för-

ändringsagent vilket i de flesta fall utgörs av en ledare (Pearlmutter 1998). Förutom en 

förändringsledare är förändringsfaktorer som ekonomiskt tillväxt, organisationsstruktur 

och organisationskultur även viktiga. De data som insamlat via empiri kommer att ana-

lyseras och tolkas med hjälp av den teori och forskning som redan finns inom ämnet 

(Bryman & Bell, 2011). 
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Figur 1, Egenproducerad Analysmodell 
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4. Empiri 
 

Empiriavsnittet kommer i första hand behandla en presentation av vårt valda företag 

där delar som organisationsuppbyggnad och organisationsförändringar tas upp. Sedan 

utvecklar sig kapitlet till två huvudområden, ledarskap och organisationsförändring. 

Respondenternas svar och tankar tas upp och beskrivs utförligt för varje huvudområde. 

 

4.1 Företagspresentation 
Ren Extra AB är ett lokalvårdsföretag som bildades år 1991. Gregory är idag ensam 

ägare efter att den andra kompanjonen valde att dra sig tillbaka för ett antal år sedan. 

Gregory köpte in sig i företaget år 2000. Istället för att sälja företaget när hans kompan-

jon valde att dra sig tillbaka valde Gregory att köpa ut den delen kompanjonen innehade 

och utveckla företaget på egen hand. 

 

Ren Extra säljer tjänster i form av lokalvård där storstädning, fönsterputs, golvvård, 

kontraktsstädning samt fartygstäd är huvuddelar i tjänsten som erbjuds. Förutom dessa 

tjänster erbjuder företaget försäljning av städutrustning och diverse förbrukningsartiklar. 

Företaget koncentrerar sig allra mest på offentliga anbud och offerter där man det sen-

aste året har börjat återgå till privata kunder i små mängder. Företaget omsätter i dags-

läget ca 41 miljoner kr där vinsten utgörs av ca 2,5 miljon kronor, antal anställda beräk-

nas vara ca 200. Företagets huvudkontor är beläget i norra Stockholm, närmare bestämt 

Upplands Väsby.  (Ren Extra, 2016)   

 

Kunderna för företaget finns i dagsläget utspridda inom stor-Stockholm samt Göteborg. 

De allra största kunderna utgörs av Birka Cruises, Stockholms brandförsvar, Carnegie 

Bank, Tullverket samt Mckinsey. (Ren Extra, 2016)   

 

Ren Extras kontor är placerat i ett villaområde med en hel del olika företag som grannar. 

Villaområdet ligger vägg i vägg med Väsby centrum och E4:an. Kontoret ser ut som en 

villa fast med kontorsmöbler där miljön gör att det känns mer hemtrevligt än vad ett 

kontorsområde gör. Vi fick utföra intervjuerna i ett grupprum med arbetsledarna och 

gruppledaren medan VD:n intervjuades på hans kontor. Alla rummen är målade i vitt 

och är ganska stora, förutom storleken av rummen är varje rum försedd med stora föns-

ter vilket medför ett väldigt ljust klimat. VD:ns rum var försedd men en soffgrupp på 

ena sidan och på andra sidan ett stort skrivbord med en kontorsstol. Tre mindre stolar 

fanns på andra sidan om kontorsstolen. Intervjun med VD:n utfördes vid hans skriv-

bord. 
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4.1.1 Organisationsuppbyggnad 

 
Organisationsschema för Ren Extra AB, Figur 2 

 

Företaget är uppbyggt på ett hierarkiskt sätt vilket speglas i organisationsschemat. Led-

ningen är den första instansen som beslutar om vad som skall göras, vilket personalav-

delningen, driftledningen samt försäljningsavdelningen har i uppgift att föra vidare till 

kunder och arbetsledning. Dock har arbetsledningen i stor mån direktkontakt med led-

ningen vilket medför att instanser som driftledning kan koncentrera sig på andra arbets-

uppgifter.  

 

Arbetsledarnas roll är enormt väsentlig då de står i direktkontakt med både kunder, 

gruppledare och lokalvårdare. Är det något som beslutats av ledningen skall de föra 

detta vidare till alla grenar underordnade dem enligt organisationsschemat. Gruppledar-

nas roll är att vara ute på fältet tillsammans med lokalvårdare där de oftast innehar lika-

dana arbetsuppgifter, dock innehar gruppledarna ett större ansvar för den arbetsgrupp de 

har på arbetsplatsen. Gruppledarna för eventuella missnöjen/synpunkter osv från lokal-

vårdare till arbetsledningen där arbetsledningen sedan framför dessa synpunkter till led-

ningen.  

 

Arbetsledarna har ansvar för hela arbetsplatsen där kundkontakt och samarbete med 

gruppledare är essentiellt.  Oftast innehar arbetsledaren en direktkontakt med lokalvår-

darna, dock kan detta vara svårt vid stora objekt som Birka Cruises där 75 anställda ar-

betar tillsammans samtidigt. Arbetsledarna anställer även personal i ganska stor omsätt-

ning för de nya arbetsplatserna som uppstår. 

 

4.1.2 Organisationsförändringar Ren Extra 
Ren Extra har i huvudsak genomgått tre stycken omfattande förändringar. Den första 

förändringen syftar på när ledningen byttes ut och anställningen av arbetsledare och 

försäljare började ta form. Denna organisationsförändring är enligt VD:n Gregory den 
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största förändringen som genomsyrade hela organisationen. Förutom anställning av mer 

personal skapade man specialinriktade arbetslag där ett arbetslag t.ex. fick ansvar för 

fönsterputs, ett arbetslag fick ta hand om golvvård osv. 

 

Den andra omfattande förändringen är vidareutvecklingen av företagets struktur och 

anställningen av ännu fler arbetsledare och försäljare. Här utvecklades titeln grupple-

dare och mer ansvar gavs till denna typ av ledare. Arbetsledarna fick även ansvaret att 

anställa nya individer för nya arbeten om det så krävdes. Organisationen effektivisera-

des även under denna förändring. Den tredje förändringen syftar på en helt ny design av 

lönerapporterna där arbetsledare och ledningen gemensamt fick utveckla hur de nya 

rapporterna skulle utformas.  

 

4.2 Ledarskap 

4.2.1 Ledarstilar 
VD:n Gregory har beskrivit sin ledarstil som bestämd och målinriktad. Detta är på 

grund av hans personlighet enligt honom. Gregory är en person som fokuserar på det 

uppsatta målet och kommer inte ge upp förrän målet är uppnådd. En sådan inställning 

sätter ton i företaget där alla börjar tänka likadant och sträva efter målet. “Jag är beslut-

sam och målinriktad person och det återspeglas i min ledarstil.” – Gregory 

 

Respondenterna i form av arbetsledare och gruppledare fick beskriva sina egna ledarsti-

lar vilket präglas av faktorer som rättvisa, effektivitet samt delegerande av arbetsuppgif-

ter. Att vara rättvis, snäll och se sina anställda som vänner menar arbetsledare Bashdar 

är hans personliga ledarstil. Gruppledaren Halmat anser att hans ledarstil ibland kan 

uppfattas som något diktatorisk då han kan bli hetsig när det uppkommer mycket arbete. 

Farouk anser att hans personliga ledarstil präglas av att kunna hantera sina anställdas 

svagheter och styrkor. 

 

Jag har utvecklat ett system för att kunna delegera mina anställda till de arbetsroller 

de klarar av allra bäst, dels för att underlätta arbetsprocessen och dels för att undvika 

eventuella konflikter mellan anställda – Farouk 

 

Vid frågan om hur VDns ledarstil ser ut svarade gruppledare Halmat med en metafor: 

 

Han är en väldigt duktig problemlösare och väldigt målmedveten. En metafor är 

kanske att han är som ett lejon i savannen, han släpper inte sikten på sitt byte för nå-

got. – Halmat 

 

Arbetsledaren Bashdar menade i sin tur att Gregorys ledarstil är präglad av att han är 

rättvis, snäll men hård. Bashdar menade även att Gregory är en väldigt duktig problem-

lösare vilket även Farouk framförde. Övriga synpunkter på Gregorys ledarstil var att 

han var duktig på att använda sig av människors styrkor i de arbetsmoment som upp-

kommer på arbetsplatser. 
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Gregory känner till på vilket sätt hans ledarstil kan förbättras och vet även tillväga-

gångssättet. Han inser att delegering av ansvar kan bidra till en vidare utveckling av 

honom som ledare. Respondenten förklarar att de anställda måste utbildas ytterligare för 

att kunna hantera mer ansvar och göra det effektivt. Dessutom hävdar VD:n att det 

borde finnas ytterligare chefsnivåer inom företaget som är klara och tydliga utan att det 

ska uppstå konflikter. “Jag är en ledare som har kontrollbehov och borde egentligen 

delegera mer ansvar till mina underordnade vilket kan bidra till en förbättring av min 

ledarstil.” – Gregory 

 

Vid frågan om vad de anställda skulle vilja förändra med sin ledare i form av Gregory 

var det någorlunda liknande svar från de respondenter vi intervjuat. Halmat menade att 

Gregory ibland kunde ha ett kontrollbehov som ibland kunde gå över styr då det påver-

kar var Gregory lägger sin energi. Att Gregory ibland kan ha kontrollbehov höll även 

arbetsledaren Bashdar med om. Farouk menade åt andra sidan att Gregory som ledare 

för Ren Extra lägger ner för mycket tid på att skriva intyg och annat pappersarbete. 

”Gregory lägger för mycket tid på att skriva intyg och annat papperarbete, skulle han 

lägga den energin på andra delar av företaget skulle det kunna expandera ännu mer.” – 

Farouk 

 

Den ledarstilen som är mest optimal enligt våra respondenter utgörs enligt Halmat av att 

kunna visa godhet och att vara snäll, samtidigt bör ledaren ha en inriktning som är be-

stämd för att visa att personen i fråga innehar en ledarroll. Bashdar menar att den ulti-

mata ledaren är karismatisk, rättvis men samtidigt är lugn och säker i sin roll som le-

dare. Vidare menar Bashdar att en ledare bör kunna utnyttja den kompetensen som finns 

inom företaget vilket också är en viktig ledaregenskap. Farouk poängterade också vikten 

av att en ledare bör vara rättvis men även kunna lita på sina anställda. 

 

4.2.2 Ledaregenskaper 
Gregory lägger stor vikt på personalen. Han vill att personalen ska känna sig som en del 

av en stor familj där alla jobbar med att utveckla verksamheten. För Gregory har perso-

nalen alltid varit viktigt och kommer att förbli i fortsättningen. Att betona medarbetar-

nas behov och förbättra relationer inom organisationen är en god förutsättning för ut-

veckling, påpekade respondenten.  

 

Jag är en företagsledare som lägger väldigt mycket fokus på personalen. Det jag 

strävar efter är att ha personalen på min sida, få dem att känna sig som en del av fö-

retaget och vara stolta över det. – Gregory 

 

Vid frågan om vilka ledaregenskaper som Gregory står för svarade gruppledaren Hal-

mat att Gregory är enormt målmedveten: ”Att han är målmedveten syns på hur lyckat 

företaget blivit, sedan är han en bra människokännare vilket visar varför jag stannat kvar 

med honom alla dessa år.” – Halmat 
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Både Farouk och Bashdar som är arbetsledare hade en gemensam nämnare med det svar 

Halmat framförde vilket är att Gregory är målmedveten. Denna målmedvetenhet sprids 

sedan till de anställda utvecklade Farouk. Utöver målmedvetenhet framkom det ledar-

egenskaper i form av att Gregory är karismatisk, problemlösare och godhjärtad. Bashdar 

och Farouk nämnde även att rättvis är en egenskap som Gregory innehar. Vid frågor om 

hur de ser sina egna ledaregenskaper svarade Farouk att han ser sig som hård, rättvis 

och engagerad. medan Bashdar gav oss svaret att han ser sina anställda som vänner, är 

rättvis och att han är väldigt snäll. 

 

4.3 Organisationsförändringar 

4.3.1 Förändring och förändringsagent 
Gregorys företag har genomgått ett antal organisationsförändringar. Som VD berättar 

han för oss att hans ledarskap har varit väldigt aktivt under förändringsarbeten. Respon-

denten talar om att det finns en motvilja till förändringar inom organisationen. För att 

överkomma detta problem krävs det från ledaren att vara klar och tydlig under hela för-

ändringsprocessen enligt Gregory. “Jag har varit drivkraften bakom organisationsför-

ändringar.” – Gregory 

 

Halmat var inte en gruppledare under den mest omfattande organisationsförändringen 

vilket medförde att hans ledarskap inte kunde påverka företaget under förändringspro-

cessen. 

 

Jag klev upp som gruppledare två år senare men jag hade en ganska passiv roll då. 

Jag kommer ihåg att jag hade en stor roll när specialstyrkan för fönsterputs bildades. 

Den förutsättningen hade jag aldrig fått under den gamla ledningen där vi inte ens 

hade en arbetsledare. Förutom de nya förutsättningarna med anställda försäljare ut-

vecklades jag som person med. – Halmat 

 

Halmat fick samla ihop sitt egna arbetslag som specialiserade sig endast på fönsterputs. 

Han fick förfogande över alla villiga anställda och vilket medförde att han kunde ut-

veckla den valda personalen i den riktning han önskade. Halmat utvecklade sitt påstå-

ende med att han befordrades och fick ingå i ”specialstyrkan” vilket medförde att den 

nya ledningen visade ett helt nytt förtroende. 

Bashdar var inte anställd hos Ren Extra under den mest omfattande förändringen. Dock 

förklarade han hur lönerapporteringen förändrades under den nya ledningen för fem år 

sedan. 

 

Hela den perioden var jag nervös för hur resultatet skulle bli med de nya rapporter-

na. Vi hade sedan tidigare framfört våra synpunkter på de gamla lönerapporterna och 

framfört dessa till ledningen. Efter att ledningen lyssnat på de åtgärder som behöv-

des förändras blev resultatet i slutändan enormt mycket bättre. – Bashdar 

 

Bashdar var aktiv vid utformningen av dem nya rapporterna vilket han nu i efterhand är 

stolt över. Rädslan för att det skulle bli katastrof med de nya rapporterna urartade sig i 
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de anställdas krav på rätt lön. Skulle en stor mängd anställda få mer lön eller mindre lön 

skulle det medföra stora detektivarbeten för löneadministratören. 

Farouk var från början inte inblandad i den stora förändringsprocessen Ren Extra gick 

igenom. 

Jag var nog snarare en del av motståndet då jag valde att lämna företaget när den nya 

ledningen införde de nya förändringarna. Anledningen är på grund av alla nya jobb 

och att jag inte fick det ansvar jag hade sedan tidigare med den gamla ledningen. – 

Farouk 

 

Farouk valde att återkomma till sin gamla arbetsplats och utvecklades under föränd-

ringsprocessen till en arbetsledare. De uppgifter han fick var att öka effektiviteten hos 

de anställda och att börja anställa nya personer till de nya objekten som började komma 

in i företaget. 

 

Vid frågan om hur aktivt den nya ledningens ledarskap hade varit under förändringspro-

cessen menade båda arbetsledare och gruppledaren att Gregory som ledare var drivkraf-

ten. Halmat utvecklar vidare att Gregorys problemlösningsförmåga och hans sätt att 

hantera människors svagheter och styrkor är framgångsreceptet för företaget. Bashdar 

menar att problemlösningsförmågan och målmedvetenheten är de egenskaper inom hans 

ledarstil som var avgörande för att kunna utveckla företaget i den rätta riktningen. Fa-

rouk betonade också att målmedvetenheten var avgörande för att kunna lyckas med för-

ändringarna. ”Hans kunnighet om människors svagheter och styrkor var avgörande för 

att denna förändring skulle lyckas.” – Farouk 

 

Gregory ansåg att organisationsförändringar inom företaget är framgångsrika. Dels för 

att det framgick en utveckling i balansräkningen men först och främst på grund av per-

sonalens trivsel. Respondenten berättade för oss att ganska många anställda som jobbar 

inom Ren Extra idag har varit med från början och byggde upp verksamheten tillsam-

mans. Dessa personer har utvecklats under alla år inom organisationen och hjälpt före-

taget att uppnå nya mål men det viktigaste är att de trivs på arbetsplatsen under alla 

dessa år, påpekade Gregory. “Jag anser att de organisationsförändringar som skett i Rex 

Extra har varit lyckade i slutändan.” – Gregory 

 

Alla respondenter menar att de förändringar som skett inom Ren Extra varit lyckade. 

Halmat menade att företagets storlek och hastigheten på tillväxten är bevis på de lyck-

ade förändringarna. Farouk och Bashdar poängterade vidare att nyckelpersonerna inom 

företaget stannat kvar väldigt länge vilket även det är ett bevis för att de förändringar 

som skett varit lyckade. 

 

Gregory hävdar att motstånd vid förändringar är oundvikligt. Företaget genomgår en 

ständig utveckling både ekonomiskt och personalmässigt. Det kan leda till att det fram-

kommer oroligheter bland de anställda eftersom Ren Extra har varit aktiva med att an-

ställda ny personal och förändra de befintliga rollerna för vissa positioner samt skapa 

nya positioner. VD:n förklarar att han har tagit hänsyn till att medarbetare kan vara oro-
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liga över vissa förändringar inom företaget genom att utbilda personalen och ha indivi-

duella samtal. “Jag tror det ligger i människans natur att känna en viss oro när det gäller 

att släppa taget av det som är redan vanligt och bekant.” – Gregory 

 

Genom att vara klar och tydlig, anser Gregory, att han lyckades minska motståndet rik-

tad mot organisationsförändringarna. Han berättade för oss att en delegerande ledarstil 

kan inneha en fördel eftersom individer har lättare att förändras när de har ett ansvar. 

“Självklart är det lättare att genomföra organisationsförändringar när alla är med från 

början.” – Gregory 

 

Vi uppfattar detta som att Gregory är medveten om motståndet vid både små och stora 

förändringar inom organisationen. Han känner till även hur en ledare ska lösa ett sådant 

problem på ett lämpligt sätt som i slutändan gör personalen nöjda. 

 

Motstånd mot förändring fanns det enligt alla våra respondenter. Enligt Halmat har mot-

stånd uppstått i form av att företaget har vuxit i en stor grad. Det medför ett större an-

svar för både ledare och medarbetare vilket kan vara påfrestande för båda parter. Att 

behålla motivationen är svårt för anställda när det kan komma in väldigt mycket arbete 

på en gång. För att klara av det motståndet var ledningen tvungen att förklara de mål 

och hur man uppnår målen för de anställda där besök på arbetsplatser var själva mötes-

platsen. Farouk ansåg sig själv vara en del av motståndet då han valde att lämna företa-

get i den påbörjade förändringsprocessen. Bashdar menade att den förändring han varit 

med om tillförde en viss stress för de andra arbetsledarna om vad resultatet skulle med-

föra. Resultatet blev att lönerapporterna blev betydligt enklare att skriva samt att tiden 

för att skriva varje rapport halverades. 

 

Jag var i början en del av motståndet då jag valde att lämna när Gregory tog över fö-

retaget. Jag ansåg att han inte hade en aning om hur han ska effektivisera företaget 

vilket var den stora anledningen till att jag lämnade. Efter några månader valde jag 

att komma tillbaka till företaget som en lokalvårdare och utvecklades senare till en 

arbetsledare. – Farouk 

 

4.3.2 De fyra perspektiven 
Gregory anser att individens motivation och engagemang är väsentliga för att ett företag 

ska kunna utvecklas och uppnå framgång. Respondenten menar att personalen inom 

städbranschen är extremt viktiga eftersom de anställda utför jobbet på olika arbetsplat-

ser och det gäller att leverera en känsla för att kunderna skall vara nöjda. Arbetsplatser 

är lokaliserade på olika ställen och det ligger ett stort ansvar på anställda att ta hänsyn 

till kundens behov och generera ett bra resultat. ”Jag lägger stor vikt på medarbetarnas 

motivation och engagemang.” – Gregory 

 

VD:n Gregory anser att teknologin är viktigt för Rex Extra eftersom det bidrar till högre 

säkerhet hos anställda. Respondenten menar att nya städmaskinerna underlättar jobbet 

inom lokalvårdsbranschen. För personalen betyder det bättre förhållanden och mindre 
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risker för hälsobekymmer. Dock ställer den nya teknologin krav på de anställda som ska 

kunna behärska teknologin. Gregory framhäver att hur lokalvårdare arbetar idag skiljer 

sig enormt mycket jämfört med hur det såg ut för exempelvis 20 år sedan. ”I städbran-

schen har det hänt en enorm utveckling gällande just den tekniska aspekten.” – Gregory 

 

VD:n lyfter fram vikten av tydliga mål inom organisationen som bidrar att förbättra 

effektivitet inom företaget. Gregory menar att personalen gynnas av klara mål inom 

organisationen och det är väldigt viktigt för honom. ”Jag tycker att målen skall vara 

tydliga för att det inte ska uppstå mångtydighet inom företaget.” – Gregory 

 

Respondenten Gregory anser att resursknapphet är i högsta grad viktigt för Ren Extra. 

Detta för att konkurrensen är hög och marginaler är låga vilket skapar en miljö där re-

surser behöver hanteras ekonomiskt. Vår uppfattning om det är att de knappa resurserna 

kan orsaka konflikter med olika intressenter. ”Städbranschen är utsatt för en stenhård 

konkurrens och därmed låga marginaler vilket medför stressiga miljöer och resurs-

knapphet.” – Gregory 

  

Gregory berättar att konflikter har större sannolikhet att hända på stora arbetsplatser och 

när anställda inte har en fast arbetsplats vilket är fallet för städbranschen. VD:n förklarar 

att det finns alltid en gruppledare som ser till bland annat att inga konflikter uppstår på 

en viss arbetsplats. ”Vi har under hela tiden utvecklat en struktur där vi utsätter kompe-

tenta människor som gruppledare som har ett ansvar för en grupp. Sålunda har vi mins-

kat risken för uppkomsten av konflikter.” – Gregory 

 

 

4.4 Sammanfattning av empirisk data 
Sammanfattningsvis kan ledarstilen för Gregory beskrivas som bestämd, målinriktad 

och personalinriktad. Detta bekräftas av de andra respondenterna i form av arbetsledare 

och gruppledare. Gruppledaren poängterade även att Gregory är en duktig problemlö-

sare. Respondenterna var någorlunda eniga om att Gregory ibland kunde ha ett ganska 

stort kontrollbehov som kunde komma i vägen gällande hans fokus på andra uppgifter 

inom företaget. Gregory själv menade att han skulle kunna delegera fler arbetsuppgifter 

till andra personer inom företaget för att på så sätt fokusera på fler betydelsefulla mo-

ment inom ledandet av Ren Extra.  

 

Arbetsledarna ansåg VD:n som den drivande kraften vid organisationsförändringar. 

Flera arbetsledare betonade Gregorys förmåga att lösa problem, hantera människor och 

vara målmedveten som var avgörande för att utveckla företaget och genomföra organi-

sationsförändringar på ett effektivt sätt. Alla respondenter håller med om att organisat-

ionsförändringar som har skett i Rex Extra är i slutändan framgångsrika på grund av 

företagets ekonomiska och personalmässiga tillväxt. Gregorys ledarstil var klar och tyd-

lig vilket hjälpte att upplösa motviljan till förändringar inom företaget. 
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5. Diskussion 
 

Denna del av uppsatsen syftar på att analysera och föra en diskussion mellan det teore-

tiska materialet samt den empiri som insamlats. Diskussionen förs först och främst mel-

lan ledarskap för att sedan mynna ut i organisationsförändring. Till sist diskuteras hur 

ledarskap påverkar organisationsförändringar. 

5.1 Ledarskap 
Att genomföra en organisationsförändring är en utmaning för organisationer. Enligt Van 

der Voet (2015) är ledarskap en nyckel för att kunna underlätta förändringsprocessen. 

Ledarskap i sig är ett komplext ämne, dock kan det förklaras med olika ledarstilar. Ren 

Extra består av en rad olika individer i olika typer av ledarskapsroller. De respondenter 

vi intervjuat gav oss olika svar vilket betyder att ledarskapet inom organisationen kan se 

olika ut. 

 

Gregory som VD för organisationen har enligt respondenterna ledarskapsdrag som är 

förankrade i målmedvetenhet, bestämdhet, problemlösarförmågor samt att han bryr sig 

om personalen. Vid tanken om en bestämd ledare förändras fokuseringen till en auktori-

tär ledare. Enligt Schuh, Zhan, Tian. (2013) distanserar sig en auktoritär ledare från sina 

medarbetare för att kunna försäkra sig om bestämmande rätten. Enligt samtliga respon-

denter distanserar sig inte Gregory som VD från sina medarbetare utan tvärtom så har 

det bildats ett arbetsklimat där alla känner sig vara en del av familjen. Det som tyder på 

att organisationen har påverkats av en auktoritär ledarstil är den snabba tillväxten som 

företaget tagit del av, då kvicka resultat är karakteristiskt för den auktoritära ledarstilen. 

Enligt oss hade alla respondenter en överväldigande positiv syn av Gregory som ledare 

vilket talar mot att den auktoritära ledarstilen genomsyrar organisationen eftersom en 

auktoritär ledares anseende sjunker i medarbetarnas ögon Schuh, Zhan, Tian. (2013). 

Gregory har dock tendensen att ibland utveckla ett kontrollbehov vilket kan associeras 

till den auktoritära ledarstilen.  

 

Den demokratiska ledarstilen utgår enligt Raelin (2013) från att en ledare utnyttjar sitt 

arbetslag för att få olika inlägg och synpunkter där alla som är involverade i arbetsupp-

gifter får ett ord. I slutändan innehar oftast ledaren det slutgiltiga ordet. Den tredje orga-

nisationsförändringen gällande lönerapporterna har enligt respondenter utförts demokra-

tiskt. Både arbetsledare och ledning fick framföra synpunkter för att gemensamt skapa 

en ny design för att underlätta skrivandet och tydandet av rapporterna. I slutändan fick 

ledningen dock sista ordet med ifrån såg aldrig arbetsledarnas åsikter. Raelin (2013) 

menar att denna ledarstil är utformad för lyckade förändringar vilket i denna situation 

visade sig stämma.  

 

Enligt Thompson, Vecchio (2009) är grundtanken med ett situationsanpassat ledarskap 

att välja det mest optimala ledarskapsbeteendet som passar organisationen. Vi tycker att 

Gregory har visat situationsanpassat ledarskap under den första organisationsföränd-

ringen då han insåg att det fanns en hel del kompetens inom företaget som inte utnyttja-



 

 

34 

 

des. Genom att skapa nya arbetsroller med ökat ansvar, ökade även arbetsmoralen och 

motivationen vilket ledde till att beslut rörande vardagliga frågor inom arbetsplatsen 

skiftade från ledaren till mellancheferna.  

 

 

Det transaktionella ledarskapet passar enligt oss inte in för Gregory eller för Ren Extra 

som organisation. Den starka tillväxten och antalet nyanställda är ett bevis på att denna 

typ av ledarskap inte har praktiserats av vare sig arbetsledare eller ledning. 

 

Enligt Rubin (2013) är en transformativ ledare inspirerande och engagerande för med-

arbetare. Ledaren har krav på både sig och sina medarbetare och förväntar sig att alla 

individer inom organisationen skall göra sitt bästa ifrån sig. Detta medför ett gemensamt 

kollektiv mål inom organisationen. Gregory som VD och förändringsledare har enligt 

oss skapat ett kollektivt mål som präglar organisationen då respondenterna hänvisat till 

hans målmedvetenhet som sprider sig till olika grenar inom organisationen. Responden-

terna framhäver även att Gregory som ledare ibland kan missa att delegera olika uppgif-

ter till sina medarbetare som är ett klassiskt karakteristiskt fenomen inom det transfor-

mativa ledarskapet då ledaren har tendenser att missa detaljer på vägen mot att uppnå 

målet. Vi anser att denna typ av ledarskap präglar både Ren Extra som organisation och 

Gregory som ledare då det uppstått en stark känsla för mening och entusiasm. 

 

Vi uppfattar att strategiskt ledarskap är menat till komplexa och löst strukturerade orga-

nisationer. Enligt Schoemaker (2015) har sådana organisationer blivit vanliga i dagens 

samhälle men vi som författare anser att Ren Extra tillhör inte denna grupp av organisat-

ioner. Strukturen i Ren Extra är klar och tydlig och verksamheten är ganska stabil vilket 

gör att strategiskt ledarskap är svår att tillämpa till det undersökta företaget. Vi anser att 

de strategiska ledaregenskaperna är effektiva och skulle leda ett företag mot framgång 

men det krävs en vidare forskning kring hur den strategiska ledarstilen påverkar organi-

sationer. För detta måste organisationens yttre miljö undersökas noggrant för att kunna 

dra slutsatser om strategiskt ledarskap.  

 

Laissez-faire är en inaktiv ledarstil enligt Judge & Piccolo (2004) Den karakteriseras av 

att ledaren inte lägger sig i beslutstaganden för medarbetare samt att ledaren innehar en 

passiv roll som ”ledare”. Gregory har haft en enorm inverkan på Ren Extras ledarskaps 

vilket medför att denna ledarstil inte är applicerbar inom någon förändring eller organi-

sationen som helhet. Enligt oss har denna ledarstil inget gemensamt med de svar vi fått 

från våra respondenter vilket medför att den inte är aktuell i detta arbete. Trots det häv-

dar Judge och Piccolo (2004) att laissez-faire är underskattad och kan vara till stor hjälp 

i vissa lägen. Vi anser att laissez-faire ledarskapet behöver undersökas mer noggrant 

precis som det strategiska ledarskapet. Ren Extra präglas av aktivt ledarskap men enligt 

oss uppkommer det lägen i varje organisation då ledarskapet saknas av olika anledning-

ar. Det är någonting som kan granskas ytterligare för att få mer kännedom om små de-

taljer och kanske få ett oförväntat resultat.   
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Vilken ledarstil präglar Ren Extra?  Vi har kommit fram till att det är flera ledarstilar 

som kan tillskrivas till VD:n Gregory som är den viktigaste personen bakom organisat-

ionsförändringar. Empirin visade att den transformativa och demokratiska ledarstilen är 

tillämpbar på Ren Extra. Respondenternas svar visar att det transformativa ledarskapet 

framhävs klart och tydligt genom VD:ns fokus på medarbetarna (Van der Voet, 2015) 

och att ledaren lyckas övertyga sina underordnade att arbeta mot ett gemensamt mål 

(Kark och van Dijk, 2007). Det demokratiska ledarskapet har uppkommit vid små orga-

nisationsförändringar inom Ren Extra. Alla respondenter var eniga om att Gregory tog 

hänsyn till deras åsikter och tankar vid små förändringsarbeten vilket speglar den de-

mokratiska ledarstilen enligt Raelin (2013). Vissa av Gregorys ledaregenskaper tyder på 

andra ledarstilar vilket kan vara motsägelsefullt. Gregory har påpekat att han är en be-

stämd ledare och tar oftast beslut på egen hand när det gäller omfattande organisations-

förändringar. Detta höll resten av respondenterna med om och denna ledaregenskap 

pekar på den auktoritära ledarstilen enligt Schuh, Zhan, Tian. (2013). Dock anser vi att 

Gregory är mer demokratisk än han är auktoritär eftersom han lyssnar på sina medarbe-

tare och det håller respondenterna med om. Schuh, Zhan, Tian. (2013) framhäver att 

auktoritära ledare inte tar hänsyn till de underordnades åsikter och försöker distansera 

sig från sina medarbetare vilket är motsatsen till hur ledarskapet ser ut inom Ren Extra. 

Under vissa situationer har Gregory visat det situationsanpassade ledarskapet då han 

agerade annorlunda för att uppnå ett bättre resultat. Enligt Thompson och Vecchio 

(2009) präglar ett sådant beteende situationsanpassat ledarskap.  

 

5.2 Organisationsförändring 
Enligt Myungweon (2011), Beer, Nohria (2000); Herold, Fedor, Caldwell, Zedeck 

(2007) misslyckas många förändringsinitiativ då de inte främjar varaktiga förändringar. 

Ren Extra är därför ett undantag för detta påstående. De lyckade förändringar som har 

skett beror dels på den nya ledningens förmåga att förstå olika individers roller inom 

organisationen där nya positioner som arbetsledare och gruppledare har bildats, samt 

dels på grund av ledarskapet som utvecklats. Enligt Greenhalgh, et al (2004) blir en or-

ganisationsförändring lyckad när en ledare förstår och inte underskattar andra ledande 

individers centrala roll de kan uppfylla under förändringsprocessen. Förändringarna för 

Ren Extra ledde till en stor ökning av omsättningen från några få miljoner till ca 41 mil-

joner kronor, vinsten ökade även markant, men den största förändringen var antalet an-

ställda för företaget. Gregory som VD anser även att förändringarna varit lyckade: “Jag 

anser att de organisationsförändringar som skett i Rex Extra har varit lyckade i slutän-

dan.” – Gregory. 

 

Enligt Chou (2014) måste en ledare kunna kommunicera den förändringsvision som vill 

uppnås. I fallet av förändringen gällande lönerapporterna kommunicerade ledningen 

vilka ändringar som skall förändras och valde att involvera arbetsledarna för vidareut-

veckla rapporterna i den designen som passade båda parter bäst: ”Vi hade sedan tidigare 

framfört våra synpunkter på de gamla lönerapporterna och framfört dessa till ledningen. 
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Efter att ledningen lyssnat på de åtgärder som behövdes förändras blev resultatet i 

slutändan enormt mycket bättre.” – Bashdar 

 

För att förändring ens skall existera krävs det att en förändringsfaktor är närvarande. I 

de tre förändringsprocesserna fanns det klara förändringsfaktorer där effektivisering, 

tillväxt och omorganisering var huvudfaktorer. Pearlmutter (1998) menar att det finns 

två typer av förändring. Enligt oss har Ren Extra genomgått båda dessa typer då den 

första typen av förändring syftar på att modifiera tillvägagångssätt och generella föränd-

ringar. Detta kan appliceras på lönerapporternas nya design. Den andra typen av föränd-

ring som Pearlmutter (1998) påvisar, fokuserar på organisationsuppbyggnad, strategier 

och system. Denna typ av förändring passar in på den mest omfattande förändringen där 

hela företagskonstruktionen ombildades.  

 

Vidare utvecklar Beer och Nohria (2000) att förändringar antingen kan präglas av eko-

nomiska anledningar till förändring, som de benämner Teori E, samt Teori O där för-

stärkande av organisationskulturen och förändring av anställdas arbetsattityd står i fo-

kus. Vi anser att Ren Extra har mest drag åt Teori E då företagets mål under den nya 

ledningen är att ta marknadsandelar och stimulera en ökande tillväxt och effektivitet. 

Beer och Nohria (2000) menar att Teori E oftast utgörs av beskärningar av arbetskraft 

och lokaler osv. I Ren Extras fall är inte beskärningar en del av förändringsfaktorn utan 

tillväxt och ökad lönsamhet. 

 

VD Gregory har varit den största drivkraften för Ren Extras förändringsfaktorer därför 

kan han ses som den största förändringsagenten inom företaget. Pearlmutter (1998) me-

nar att en förändringsledare är stark och vet vilka tillgångar företaget har. Vi anser att 

Gregory är en stark förändringsledare på grund av utvecklandet arbetsledarroller och 

gruppledarroller. Detta betyder att Gregory som VD visste vilka styrkor och färdigheter 

som krävdes för att kunna fylla dessa roller vilket stärks av Greenhalgh, et al (2004) 

som påvisar att en stark förändringsledare förstår och inte underskattar andra ledande 

individers centrala roll de kan uppfylla under förändringsprocessen. Förutom att veta 

vilka tillgångar ett företag har visade Gregory prov på en stark förändringsvision där 

han utformade mål för företaget gällande tillväxt och effektivitet. Respondenterna är 

väldigt överens om Gregorys målmedvetenhet vilket även talar för att en stark föränd-

ringsvision faktiskt fanns. Till sist menar Pearlmutter (1998) att en förändringsledare ser 

möjligheterna i förändring och vilka fördelar som finns i att lösa svårlösta problem inom 

förändringsarbetet. Respondenterna framförde att Gregory som ledare innehar en pro-

blemlösarförmåga som en del av hans ledaregenskaper, vilket även i detta fall gynnar en 

stark förändringsagent. 

 

Enligt Federer (2012) tvingar olika förändringar oss att lämna våra komfortzoner och 

rutiner. Förändringen med lönerapporter är ett bevis på detta då arbetsledarna blev ner-

vösa och stressade över resultatet eftersom de inte ville att fel löner skulle skickas ut. 

Under denna period samtalade ledningen och arbetsledarna angående designen av de 

nya rapporterna vilket tyder på att ledningen visste att olika orosmoment skulle uppstå. 
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Federer (2012) menar även att en framgångsrik ledare är flexibel och redo för föränd-

ringar. Vi anser att samtalet mellan ledningen och arbetsledarna är ett bevis för att led-

ningen visste att motstånd skulle uppstå och att en viss flexibilitet angående den gemen-

samma designen fanns närvarande. 

 

Att välja rätt perspektiv är viktigt för en ledare för att kunna främja organisations pre-

station. Det gäller att välja rätt perspektiv vid en viss tidpunkt för att underlätta proces-

sen för problemlösningar och organisationsförändringar (Fleming-May, Douglass, 2014; 

Sowell, 2014).  

 

För att fastställa vilket perspektiv VD:n Gregory innehar, har vi använt oss av frågor 

som stöds av teori som underlättar processen. VD:n av Ren Extra anser att han lägger 

stor vikt på personalen och vill att de ska känna sig vara en del av familjen. Gregory 

tycker även att det är betydelsefullt att utbilda personalen, betona deras behov och för-

bättra relationer inom organisationen. Dessutom lägger VD:n fokus på att det ska vara 

tydliga mål inom företaget och att de anställdas engagemang är en förutsättning för ett 

bra resultat. Detta tyder på ett HR-perspektiv vars syfte är att betona medarbetarnas be-

hov och upprätthålla goda relationer inom organisationen (Fleming-May, Douglass, 

2014; Sowell, 2014) 

 

Vi förstod ganska tidigt vilket perspektiv VD:n Gregory har vilket påverkar Ren Extra 

extremt mycket. Gregory har varit tydlig med att personalen är väldigt viktigt för ho-

nom och även Ren Extra. Det framgick genom att han redan i början av intervjun appli-

cerade metaforen familj till Ren Extra. Samma metafor tillämpas för HR-perspektivet 

och beskriver vidare vad HR-perspektivet står för (Fleming-May, Douglass, 2014; So-

well, 2014).  

 

Vi har använt oss av frågor som har en koppling till teori för att undersöka de olika per-

spektiven i Ren Extra. Den första frågan handlade om medarbetarnas motivation och 

engagemang. Om ledaren anser att motivation och engagemang är nödvändiga förut-

sättningar för framgång betyder det att perspektivet är inriktad mot personalen (Fle-

ming-May, Douglass, 2014). Gregory betonade vikten av de anställdas kompetens och 

även att den skall utvecklas inom företaget. Fleming-May och Douglass (2014) menar 

att om individers engagemang och kompetens är viktiga för organisationen ska antingen 

HR-perspektivet eller det symboliska perspektivet tillämpas. Efter en fråga är det inte 

glasklart huruvida HR-perspektivet eller det symboliska perspektivet passar bättre för 

Ren Extra vid dagens situation.  

 

Andra frågan lägger vikt på osäkerheten och mångtydigheten. Gregory har uttryckt sig 

vara en ledare som vill att det ska vara klara och tydliga mål i företaget för att han anser 

det vara en god förutsättning för framgång speciellt vid organisationsförändringar. 

Dessutom anser Gregory att ny teknik är viktigt för städbranschen och att det kan bidra 

med högre säkerhet så länge teknologin behärskas av individerna. Fleming-May och 

Douglass (2014) anser att om mångtydigheten är låg och teknologin kan behärskas av 
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medarbetare antyder det på att det strukturella perspektivet och HR-perspektivet är 

lämpliga. Gregory påpekade att tydliga mål gynnar personalen och det håller vi med 

om.   

 

Tredje frågan handlar om konflikter och resursknapphet. Fleming-May och Douglass 

(2014) är HR-perspektivet tillämpbar i organisationer med lågt antal konflikter. Resurs-

knapphet är en faktor som bidrar till ökning av konflikter och när vid ett högt antal kon-

flikter är det politiska perspektivet mest lämpligt. Empirin visade att Gregory är en le-

dare som tar hänsyn till konflikter och försöker förebygga dem. Dock är städbranschen 

benägen till att det uppstår konfliktsituationer eftersom resursknappheten är hög och 

arbetsställen är flera. Gregorys svar tyder på att han vill främja samarbetet inom Ren 

Extra genom att minska konflikter ännu mer. För att lyckas med detta har det utvecklats 

en struktur av personer som har ett ansvar för att de underordnade skall prestera och inte 

ingå i konfliktsituationer av någon anledning. Ren Extra är ett vinstgivande och växande 

företag med ett ganska lågt antal konflikter vilket gör att HR-perspektivet passar bättre 

för att vidare utveckla företaget (Fleming-May, Douglass, 2014; Sowell, 2014).   

 

5.3 Hur påverkar ledarskap organisationsförändring? 
Den första förändringen Ren Extra genomgick var i hög grad organisatoriskt och inrik-

tade sig på tillväxt och ökad effektivitet. Vi anser att ledarskapet inom Ren Extra i första 

hand är baserat på det transformativa ledarskapet då en målmedvetenhet har präglat 

strukturen av företaget både i nutid enligt VDn och i dåtid enligt respondenterna, men 

även situationsbetingat då nya arbetsroller introducerats. Denna målmedvetenhet har 

varit närvarande individuellt i form av en målinriktad ledare och kollektivt i form av ett 

målinriktat företag. Skapandet av nya arbetsroller har varit en del av målinriktningen då 

arbetsrollerna tillfört nya möjligheter till expansion och ökad tillväxt. Att skapa dessa 

roller är en situationsbetingad form av ledarskap som medförde att vardagliga frågor 

kan skifta fokus från ledaren till mellancheferna. Mellancheferna fick i sin tur ett ökat 

förtroende och deras engagemang och motivation fick sig en rejäl tillväxt. I slutändan 

var den första förändringen byggd i huvudsak på transformativt ledarskap med nyanser 

av situationsbetingat ledarskap. 

 

Den andra förändringen Ren Extra gick igenom var en vidare utveckling av den första 

omfattande förändringen. Anställningen av fler arbetsledare och fler försäljare tyder 

enligt oss på målmedvetenhet och målinriktning. Här kommer det transformativa ledar-

skapet in en gång till med följd av situationsbetingat ledarskap. Respondenterna menade 

att Gregory är en bestämd ledare vilken kan ses i form av att han är villig att vidareut-

veckla företaget i en fortsatt positiv inriktning. Respondenterna menar även att Gregory 

ibland kan ha ett kontrollbehov vilket kan länkas samman med det auktoritära ledar-

skapet. Den kvicka tillväxten är även en del av vad resultatet med auktoritärt ledarskap 

leder till. Sammanfattningsvis är den andra förändringen präglat i huvudsak av ett fort-

satt transformativ ledarskap med inslag av situationsbetingat ledarskap och vissa delar 

av auktoritärt ledarskap. Den tredje förändringen är utformad enligt den demokratiska 
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ledarstilen där både ledning och arbetsledare fick framföra synpunkter och förslag. Den 

demokratiska ledarstilen utgår från att ledaren skall ta emot synpunkter från sina medar-

betare och sedan ta hänsyn till dessa när olika beslutstagande skall ta form.  

 

Vi anser att ledarskapet påverkar organisationsförändringar i hög grad. Det framgår 

klart och tydligt genom beteendet och attityden hos ledningen. Tillvägagångssättet som 

ledningen väljer inför en organisationsförändring avgör i vilken riktning den skall gå 

och nå den slutgiltiga destinationen. Om ledningen betraktar det demokratiska tillväga-

gångssättet som lämplig vid en förändring betyder det att de vill ta hänsyn till andra 

perspektiv än sina egna och få nya idéer kring hur en förändring skall genomföras. Så-

dant ledarskap visar sig vara framgångsrik vid organisationsförändringar enligt Raelin 

(2013). Däremot om ledningen väljer att lämna beslutsfattandet åt sig själv och vara 

auktoritära medför det krav på ledningens kompetens. Dock är den auktoritära ledarsti-

len ineffektiv i längden (Schuh, Zhan, Tian, 2013) eftersom personalen inte ligger i fo-

kus vilket kan få medarbetare att skapa motstånd mot ledaren och det kommer påverka 

organisationsförändringar negativt. Ledare som gör motsatsen och prioriterar sin perso-

nal kallas för transformativa ledare. Fördelen med det transformativa ledarskapet är att 

medarbetare blir inspirerade och engagerade (Rubin 2013) vilket är den främsta orsaken 

till att den transformativa ledarstilen anses vara mest effektiv vid organisationsföränd-

ringar (Van der Voet, 2015).  
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6. Slutsatskapitel 
 

Den sista delen av denna uppsats behandlar slutsatsen av diskussionen med inriktning 

på att besvara forskningsfrågan och uppfylla syftet. Vidare forskning och reflektioner 

om uppsatsen genomförande kommer även att lyftas fram. 

 

6.1 Slutsats 
Sammanfattningsvis har det transformativa ledarskapet och det demokratiska ledarskap-

et varit de ledande ledarskapsstilarna för företaget där dessa stilar inte bara präglat för-

ändringsprocessen utan även hur organisationen Ren Extra agerar. För att besvara 

forskningsfrågan ”Hur påverkar ledarskap organisationsförändringar” blir svaret för 

denna fallstudie att ledarskapet har påverkat organisationsförändringar genom ett flertal 

åtgärder som har lett ett framgångsrikt resultat. VD:n Gregory lägger en stor fokus på 

anställda samt deras motivation och engagemang. Vår analys tyder på att Gregory har 

ett HR-perspektiv vilket är effektivt för vinstdrivande och växande företag som Ren 

Extra är. Detta betyder att ledaren bör fokusera på personalen för att uppnå ett fram-

gångsrikt resultat. Beslutsamhet är en del av ledarskapet och ännu en faktor som har 

påverkat organisationsförändringar genom att ha tydliga riktlinjer och centraliserad be-

slutsfattande. Dock visar analysen att delegering av ansvaret och därmed beslutsfattande 

kan vara ett effektivare ledarskap för att positivt påverka förändringsarbeten. Ledar-

egenskaper som har visat sig vara produktiva under organisationsförändringar i denna 

studie är drivkraft, problemlösningsförmåga och personlighet. Tillvägagångssättet som 

ledningen väljer inför en organisationsförändring avgör i vilken riktning den skall gå 

och nå den slutgiltiga destinationen.  

 

Enligt resultatet kan vi konstatera att Gregorys agerar med ett drag av auktoritärt ledar-

skap då både respondenterna och Gregory själv ansåg att han var en bestämd ledare. 

Både Gregory och respondenterna har medgett att Gregory borde delegera mer ansvar 

till sina underordnade och att han har kontrollbehov vilket tyder att den auktoritära le-

darstilen är närvarande. Dock är Gregory benägen att lyssna på sina anställda vilket sä-

ger emot den autoritära ledarstilen och har istället likheter med den transformativa leda-

ren och den demokratiska ledarstilen. Transformativa ledare visar vägen för andra i or-

ganisation hur ett mål ska uppnås och visar sin övertygelse vilket stämmer överens med 

vad respondenterna har framfört. Utöver denna övertygelse har både Ren Extra som en 

organisation och Gregory som ledare en tendens att vara målinriktade vilket ytterligare 

stärker att den transformativa ledarskapsstilen är dominerande. Både den första och 

andra organisationsförändringen Ren Extra genomgick var transformativt präglade me-

dan den tredje förändringen var starkt demokratiskt utformad. Utöver dessa ledarstilar 

fanns även vissa drag av situationsbetingat ledarskap och auktoritärt ledarskap. 

 

Den etiska principen vi vill att detta arbete skall uppnå är hur företag hanterar sina för-

ändringar både smidigt och konkret utan att orsaka angelägenheter för individer inom 

organisationer och samhället i helhet. Förstår en ledare sin roll och vilka andra ledarrol-
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ler som finns inom organisationer kan det medföra en lyckad förändring för både an-

ställda på ett personligt plan men även för företaget i sin helhet. 

 

6.2 Reflektion över studiens genomförande 
Vårt mål med denna rapport var att undersöka hur ledarskapet påverkar organisations-

förändringar. Vi hade avsikter att intervjua minst två företag men vårt önskemål kunde 

inte förverkligas och vi fick i slutändan fokusera endast på Ren Extra AB. Det hade va-

rit förstås bättre att kunna få inblick på vårt valda ämne ur flera synvinklar och till och 

med jämföra flera organisationer för att finna intressant resultat. En annan begränsning 

som vi har hade var tidsram. Mer tid skulle ge oss större handlingsutrymme och därmed 

möjligtvis ett resultat som är bättre och mer intresseväckande.  

 

Däremot anser vi att vi har lyckats besvara vår frågeställning och få fram en rapport 

som skulle kunna vara intressant för målgruppen och även läsare. Våra förtjänster är att 

vi undersöker det valda företaget ur flera perspektiv. Vi tar hänsyn inte enbart till led-

ningsperspektiv utan även mellanchefs- och medarbetarperspektiv.  

  

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Vårt förslag till fortsatta studier är att utföra mer omfattande men samtidigt mer detalje-

rade studier kring vårt ämne. Det handlar det om att undersöka flera företag i samma 

bransch, den yttre miljön och ta en noggrannare hänsyn till ledarskapet och hur det på-

verkar organisationsförändringar. Således kan det strategiska ledarskapet och laissez-

faire undersökas på ett lämpligt sätt och möjligen visa en positiv inverkan på organisat-

ionsförändringar.  Det strategiska ledarskapet kan granskas ytterligare genom att under-

söka den yttre miljön som består av flera olika faktorer. Medan för att få mer inblick av 

laissez-faire ledarskapet behöver forskare ta hänsyn till de alla händelser inom företaget 

som har med ledarskap att göra med målet att jämföra aktiva och inaktiva ledare. Allt 

detta skulle bidra till ett mer komplett resultat om hur ledarskapet påverkar organisat-

ionsförändringar.  
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7.1 Empiriska Källor 
Ren Extra AB (2016) Gregory. Stockholm. 

Ren Extra AB (2016) Farouk. Stockholm. 

Ren Extra AB (2016) Halmat. Stockholm. 

Ren Extra AB (2016) Bashdar. Stockholm. 

 

7.2 Figurer 
Figur 1. Analysmodell. Egenproducerad av uppsatsförfattarna (2016) 

Figur 2. Organisationsschema Ren Extra AB (2016) 
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8. Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 
 

Intervju VD 

VD, Gregory, man, 50, grundare. 

 

Inledande frågor: 

– Vad är det för verksamhet ni bedriver? 

– Kan du kort berätta om organisationens bakgrund och historia? 

– Vad är företagets mål och vision? 

– Hur ser organisationsuppbyggnaden ut? Använder ni er av arbetsledare? Vilka roller 

har de? 

– Vilka typer av organisationsförändringar/ing har er organisation genomgått? Vilka 

förändringsfaktorer har varit avgörande? 

 

Ledarskap: 

     – Hur skulle du beskriva din ledarstil? Vilka attributer utgörs den av? 

     – Nämn 3 av dina bästa ledaregenskaper. På vilket sätt påverkar dina bästa egenskaper 

organisationen? 

     – Vad skulle du vilja förändra med din ledarstil och dina ledaregenskaper? 

 

Organisationsförändring: 

     – Hur aktivt har ditt ledarskap varit vid organisationsförändringar? 

     – Har de förändringar som skett varit lyckade för ert företag? 

     – Har det uppkommit motstånd vid genomförandet av organisationsförändringar? Hur 

har dessa motstånd hanterats? (ledarskap, förändringsagent, förändringsfaktorer). 

 

Perspektiv: 

– Är individens motivation och engagemang avgörande för framgång?  

– Är mångtydigheten stor och osäkerheten hög? Varför? 

– Är konflikter och resursknapphet en relevant faktor? 
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Intervju arbetsledare samt gruppledare. 
Arbetsledare & Gruppledare, 

Bashdar, man 31.  Farouk, man 41. Halmat, man 46. 

 

Inledande frågor: 

– Vad är det för verksamhet ni bedriver? 

– Kan du kort berätta om organisationens bakgrund och historia? 

– Vad är företagets mål och vision? 

– Hur ser organisationsuppbyggnaden ut? Hur ser era roller ut inom företaget? 

– Vilka typer av organisationsförändringar/ing har er organisation genomgått? Vilka 

förändringsfaktorer har varit avgörande? 

 

Ledarskap: 

     – Hur skulle du beskriva din ledarstil? Vilka attributer utgörs den av? 

     – Hur ser VDns ledarstil ut? Beskriv den antingen som metaforer eller rakt av. 

 – Nämn 3 av din VDs bästa ledaregenskaper. På vilket sätt påverkar VDns bästa 

egenskaper organisationen? 

     – Nämn 3 av dina bästa ledaregenskaper. På vilket sätt påverkar dina bästa egenskaper 

organisationen? 

     – Vad skulle du vilja förändra med din VDs ledarstil och din VDs ledaregenskaper? 

     – Hur ser den optimala ledarstilen ut för dig och hur skulle den kunna appliceras i ert 

företag?        

 

Organisationsförändring: 

     – Hur aktivt har ditt ledarskap varit vid organisationsförändringar? 

– Hur aktivt har din VDs ledarskap varit vid organisationsförändringar? 

     – Har de förändringar som skett varit lyckade för ert företag? 

     – (Hur tror du dina anställda uppfattade ditt ledarskap vid förändringen?) 

– Anser du att ditt och VDns ledarskap har påverkat organisationsförändringar positivt? 

På vilket sätt? 

– Har det uppkommit motstånd vid genomförandet av organisationsförändringar? Hur 

har dessa motstånd hanterats? (ledarskap, förändringsagent, förändringsfaktorer) 
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