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Förord	  

Inledningsvis vill vi ödmjukast tacka de respondenter som tagit sig tid och ställt upp för att 
göra vår studie möjlig. Vidare vill vi tacka de opponenter som under processens gång givit 
oss feedback och möjligheter till förbättringar i studien. Vi vill också tacka vår handledare 
Eva Berggren för engagemang och stöd i arbetet. Avslutningsvis vill vi även tacka vår 
examinator Jonas Gabrielsson som under processen kommit med förslag till förbättringar i 
arbetet.	  
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Sammanfattning	  

Titel: Hur kan formella ledare/chefer dra nytta av de informella ledarna i sitt chefskap 

Författare: Andreas Andersson & Jenny Falkström 	  

Handledare: Eva Berggren	  

Bakgrund: De flesta människor som varit ute i arbetslivet har stött på så väl chefer som 
ledare på sina arbetsplatser. Chefskap avser de formella delarna av chefsrollen, det mer 
administrativa arbetet såsom arbete med budget, mål, löner, ledningsarbete samt 
medarbetarsamtal. Det är uppgifter som följer med arbetet i rollen som chef. Ledarskap, som 
ofta är en del av chefsrollen, handlar istället om konsten att få med sig medarbetarna att vilja 
utföra arbetet tillsammans. Skillnaden mellan chefskap och ledarskap är att chefskap är en 
formell position som tilldelats medan ledarskap utvecklas i en relation med medarbetarna. De 
personer som innehar egenskaper som empati, lyssnarförmåga, entusiasm, tydlighet, 
välkläddhet, professionalism alternativt mer kompetens inom ett område har större 
möjligheter till att passa som ledare. Detta kan vara faktorer som gör att medarbetarna väljer 
att börja följa en annan person och utser denne personen till ledare.	  

Problemformulering: Hur kan en formell ledare dra nytta av en informell ledare i sitt 
chefskap?	  

Syfte: Studiens syfte är att förklara och förstå vad som påverkar anställdas motivation på 
arbetsplatsen samt hur chefer ska arbeta för att främja den.	  
Metod: Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats. Vi har genomfört sex 
stycken öppna individuella intervjuer på fem olika företag.	  

Slutsats: De formella ledarna/cheferna försöker ta vara på de informella ledarna i sitt 
chefskap och i vissa fall befordra dem. De används som ett redskap i många fall för att få alla 
att känna sig delaktiga i företagets verksamhet. De drar nytta av de informella ledarna i att få 
igenom sina idéer. Informella ledare har oftast nära relation till ledarna/cheferna och har 
social kunskap, engagerat arbetssätt och även kunskap inom sitt arbetsområde. 	  

Abstract	  

Title: How formal leaders can benefit from the informal leaders in their leadership	  

Author: Andreas Andersson & Jenny Falkström	  

Tutors: Eva Berggren	  

Background: Most people who have been working have encountered managers as well as 
leaders in their workplaces. Leadership refers to the formal parts of the managerial role, the 
more administrative work, such as work on budget, objectives, wages, managerial and 
employee performance. These are tasks that come with working in the manager role. 
Leadership, which is often a part of the manager's role, is instead about the art of getting the 
employees to want to do the work together. The difference between management and 
leadership is that management is a formal position while assigned leadership while 
developing a relationship with employees. The people who holding qualities as empathy, 
listening skills, enthusiasm, clarity, are well-dressed, professionalism, alternatively, more 
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expertise in an area are more likely to fit as leaders. This may be the factors that make 
employees choose to follow another person and appoint this person to lead.	  

Problem: How can a formal leader/manager benefit from an informal leader in their 
leadership?	  

Purpose: The aim of the present study is to understand how formal leaders can benefit from 
an informal leader in their leadership, and explain how.	  

Methodology: The study was conducted with a qualitative research approach. We have 
completed six open individual interviews at five different companies.	  

Conclusion: The formal leaders/managers are trying to benefit of the informal leaders in 
their leadership and in some cases promote them. They are used as a tool in many cases to 
make everyone feel a part of the companies operations. They benefit the informal leaders to 
make their ideas come through. Informal leaders usually have a close relationship with the 
leaders/managers and social knowledge, dedicated work and even knowledge in their work 
area. 	  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
	  

De flesta människor som varit ute i arbetslivet har stött på såväl chefer som ledare på sina 
arbetsplatser. Chefskap avser de formella delarna av chefsrollen, det mer administrativa 
arbetet såsom arbete med budget, mål, löner, ledningsarbete samt medarbetarsamtal. Det är 
uppgifter som följer med arbetet i rollen som chef. Ledarskap, som ofta är en del av 
chefsrollen, handlar istället om konsten att få med sig medarbetarna att vilja utföra arbetet 
tillsammans. Detta görs genom att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna 
(Trossing, 2015). Skillnaden mellan chefskap och ledarskap menar Lätt (2015) är att chefskap 
är en formell position som tilldelats medan ledarskapet utvecklas i en relation med 
medarbetarna. I grova drag leder chefer saker och ledare leder människor, en chef måste 
följas och en ledare vill medarbetarna följa. 	  

Chefsrollen innefattar både ett chefskap och ledarskap (Jönsson & Strannegård, 2009). När 
chefen och ledaren intresserar sig och visar omtanke för medarbetarna i samband med att de 
planerar, genomför och följer upp arbetet fungerar chefsrollen som både ett chefskap och 
ledarskap. Eftersom detta är en situation där chefen förmedlar såväl chefskap och ledarskap 
är det svårt att skilja på när hen utför vad, eftersom det går in i vartannat. I rollen som chef, i 
ett företag, bedrivs alltså både chefskap och ledarskap. 	  

Jönsson och Strannegård (2009) hävdar att de personer som innehar egenskaper som empati, 
lyssnarförmåga, entusiasm, tydlighet, välkläddhet, professionalism alternativt mer kompetens 
inom ett område har större möjligheter till att passa som ledare. Detta kan vara faktorer som 
gör att medarbetarna väljer att börja följa en annan person och utser denne personen till 
ledare. Följarna kommer att efterlikna ledarens värderingar och ideal (ibid.). Medarbetarna 
som agerar följare kommer att göra det ledaren gör och inte vad den säger (Lätt, 2015). I och 
med detta är det viktigt för chefer, ledare och medarbetare att känna till sin position och vara 
medveten om den, samt att dra nytta av medarbetare som innehar ledaregenskaper på 
arbetsplatsen. 	  

1.2 Problemdiskussion 
	  

Det har gjorts många studier kring ledarskap, hur det utförs samt vilka effekter som kan 
komma ut av det. Inom ledarskap finns såväl formellt som informellt ledarskap vilket 
Pielstick (2000) har diskuterat skillnaden mellan. De formella ledarna har en titel, en 
ledarskapsbefattning, medan de informella istället leder sina följare oavsett titel, alltså ingen 
uttalad formell titel. Jönsson och Strannegård (2009) menar att chef är en roll med formellt 
ansvar, denna titel är kopplat till en roll som personen i fråga antagit eller blivit tilldelad. Det 
skiljer sig ifrån ledare som följs av medarbetarnas egna fria vilja, alltså är det ingen formell 
position de tvingas följa - däremot bör de följa sin formella ledare. 	  

En ledare har påverkan på andra medarbetare, ledare är ett viktigt instrument för företaget för 
att få andra att skapa resultat (Lätt, 2015). Ledaren är en person i centrum, rampljuset och 
kommer att bli en förebild för följarna, därmed är ledaren även en normsättare för följarna. 
Barnevik (2013) hävdar att ledarskapet mäts i vad medarbetarna uträttar. Han definierar alltså 
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en ledare som den person som får ut det bästa av medarbetarna, ser deras styrkor och hjälper 
dem att utnyttja styrkorna på bästa sätt (ibid.). Ledaren inspirerar medarbetarna, visar hur bra 
de kan bli och hjälper dem att realisera sina mål i enlighet med företagets vision. 	  

Vanligt förekommande i artiklar berörande ämnet ledarskap är ett par begrepp, vilka är 
förtroende, engagemang, gemenskap och ansvar. Det är viktigt i samspelet mellan ledare och 
följare att det finns förtroende, engagemang, gemenskap och ansvar (Jönsson & Strannegård, 
2009). Att kunna ge och ta ansvar är också en viktig faktor till ett bra samspel (Lätt, 2015). 
Genom dessa begreppspar har en omarbetad modell tagits fram, som härstammar ifrån 
Jönsson och Strannegård (2009). De beskriver medarbetarhjulet, vilket i föreliggande uppsats 
kommer kallas ledarskapsfaktorer. Dessa är centrala i studier kring informellt och informellt 
ledarskap. 	  

I tidigare forskning har informellt ledarskap huvudsakligen undersökts inom vårdbranschen, 
vilket är varför vi valt att undersöka andra branscher för att bredda uppfattningen kring 
ämnet. Downey, Parslow och Smart (2011) tar upp informellt ledarskap inom vårdbranschen 
som en underutnyttjad resurs, då dessa informella ledare har anhängare alternativt följare som 
valt den informella ledaren till sin ledare. I avsaknad av upplevt formellt ledarskap söker 
följarna en annan individ som fyller tomrummet och det skapas en miljö där informella ledare 
utvecklas (Miner, 2013). De sjuksköterskor som har befogenheter att delta i beslutsfattandet 
tillsammans med sina chefer kommer utföra ett mer effektivt arbete (Wong, & Laschinger, 
2013). I och med det Downey et al. (2011) kom fram till angående att informella ledare är en 
underutnyttjad tillgång bidrog till att vår problemformulering växte fram.	  

1.3 Problemformulering 
	  

Hur kan en formell ledare dra nytta av en informell ledare i sitt chefsskap? 

1.4 Syfte  
	  

Studiens syfte är att förklara och förstå vad som påverkar anställdas motivation på 
arbetsplatsen samt hur chefer ska arbeta för att främja den. 
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2. Referensram  

2.1 Ledarskap  

2.1.1 Definition av ledarskap 
	  

Det finns olika definitioner på ledarskap, beroende på vilket perspektiv som väljs. En av 
definitionerna på ledarskap är Yukls (2006) definition som förekommer i olika sammanhang 
och kontexter. Yukls (2006) definition lyder; "Leadership is the process of influencing others 
to understand and agree about what needs to be done and how to do it, and the process of 
facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives." (Yukl, 2006, 
s.8). Ett annat sätt att definiera begreppet ledarskap är utifrån en annan synvinkel, nämligen 
att ledaren blir en ledare genom att denne uppfattas som ledare av andra (White, Currie & 
Lockett, 2016). Ytterligare en definition på ledarskapet är att ledarskapet mäts i vad 
medarbetarna uträttar (Barnevik, 2013). Barnevik definierar en ledare som någon som får ut 
det bästa av medarbetarna, ser deras styrkor och hjälper till att få dem uttrycka detta. 	  

Precis som Barnevik (2013) definierar ledarskap hävdar George, Sims, McLean och Mayer 
(2007) är så det autentiska ledarskapet ser ut. Barnevik (2013) menar alltså att ledaren 
inspirerar genom att hjälpa till att visa hur mycket de anställda kan uträtta och hjälper till att 
realisera sina mål. Ledaren sägs kunna överföra energi eller snarare frigöra den energi och 
den kapacitet som finns latent inom medarbetarna. Ledaren hjälper alltså medarbetarna att 
utveckla sig själva istället för att utveckla dem med egna metoder. En ledare måste hjälpa 
andra personer att växa och utveckla sig själva, vilket även är likt det autentiska ledarskapet 
som George et al., (2007) definierat. Enligt Barnevik (2013) är en definition av ledarskap; 
"Framgång kräver större insatser än vad de flesta medarbetare vill satsa, men inte mer än de 
är kapabla till. Skillnaden är bra ledarskap" (Barnevik, 2013, s. 19). Ledarskap handlar om 
konsten att få medarbetare, kollegor och anställda att vilja följa ledaren, detta genom att 
skapa engagemang och motivation hos medarbetarna (Trossing, 2015). Alltså menar Trossing 
(2015) precis som Yukl (2006) att det är en process att få de anställda att följa ledaren. Det 
skiljer sig ifrån det som White et al., (2016) påstår då de istället anser att ledarskapet börjar 
existera när den får följare. 	  

Liksom Trossing (2015), Yukl (2006) och White et al., (2016) påpekar Jönsson och 
Strannegård (2009) att ledarskap handlar om att ledaren ska få följare. Till skillnad från 
Trossing (2015) och White et al., (2016) anser Jönsson och Strannegård (2009) att det finns 
olika sätt och typer av ledarskap för att få följare. Det ideala ledarskapet varierar alltså och 
kan bero på vilken tidsepok det verkar i samt att ledarskapet är i ständig utveckling. Under 
1980-talet var det karismatiska ledarskapet det ideala, då ledaren fick följare. Det 
karismatiska ledarskapet ansågs under den tiden vara det mest framgångsrika. Det 
karismatiska ledarskapet som idealt ledarskap ändrades under 2000-talet till det mer lågmälda 
ledarskapet, ledaren som är håller sig i bakgrunden och inte framställer sig så mycket, blev 
det framgångsrika (Jönsson & Strannegård (2009). Det ideala ledarskapet och den 
ledarskapsstil som råder beskrivs med egenskaper som flitig, empatisk, bra på att lyssna, 
positiv, det vill säga entusiastisk, motiverande och professionell. Har ledaren dessa 
egenskaper kommer ledarskapet att vara idealt. Det nutida framgångsrika ledarskapet är det 
som anses vara ett autentiskt ledarskap (George et al., 2007). Autentiskt ledarskap handlar om 
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att ledaren hela tiden själv vill utvecklas samt hjälpa till i andras utveckling. De autentiska 
ledarna lyssnar på feedback och arbetar med sin självkännedom. Det autentiska ledarskapet är 
det mest medmänskliga, vilket efterfrågas av de anställda som ledaren har för avsikt att leda 
(ibid.). Det är en gemensam process att utveckla och bedriva ledarskap då processen är i 
samspel mellan ledare och följare (Jönsson & Strannegård, 2009). 	  

2.1.2 Ledarskapsfaktormodell/medarbetarskapshjulet 
	  

Nedan följer en modell som är omarbetad men har sin grund i Jönsson och Strannegård 
(2009) modell kallad medarbetarskapshjulet. Modellen behandlar fyra begreppspar som även 
är vanligt förekommande i artiklar inom ämnet ledarskap, framför allt inom autentiskt 
ledarskap vilket är det nutida ledarskapet (George, Sims, McLean, & Mayer, 2007). De 
begreppspar som behandlas som faktorer i modellen är förtroende och öppenhet, gemenskap 
och samarbete, engagemang och meningsfullhet samt ansvarstagande och initiativförmåga, 
som är omarbetat till fyra begrepp, förtroende, gemenskap, engagemang och ansvarstagande. 
Dessa faktorer bidrar till framgångsrikt ledarskap och följarskap enligt Jönsson och 
Strannegård (2009). Dessa ord och begrepp är något som nämnts i olika kontexter i de artiklar 
och studier som vi studerat och kan därmed kopplas till problemformuleringen; Hur kan en 
formell ledare dra nytta av informella ledare i sitt chefskap? Det Jönsson och Strannegård 
menar med denna modell är att medarbetarna/följarna ska känna ömsesidigt förtroende, 
gemenskap, engagemang och ansvar gentemot ledaren/chefen. De fyra begreppen behandlas 
och förklaras ytterligare i avsnitt 2.4. 	  

	  

	  

Omarbetad modell.	  

Källa: Jönsson & Strannegård, 2009, s. 254	  
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2.2 Ledare 

2.2.1 Formell ledare 
	  

Knox (2000) definierar formella ledare som individer som innehar positioner som 
verkställande direktör, vice verkställande direktör, ledning, handledare eller arbetsledare 
(ibid.). En formell ledare är en nyckelperson för att medarbetarna ska prestera samt att 
ledaren är det viktigaste instrumentet för företaget, att få andra att skapa resultat (Lätt, 2015). 
Vilket Knox (2000) instämmer med då ledarna har befogenheter utifrån sina positioner. Detta 
diskuterar även Pielstick (2000) i sin studie, att formella ledare har en ledarskapsbefattning 
och har därmed befogenheter att leda andra. Bruzelius och Skärvad (2012) hävdar däremot att 
det är vanligt som ledare att leda andra och tillsammans med medarbetarna skapa resultat och 
värde.	  

Ledarskapet kommer alltså såväl ovanifrån som underifrån. I sociala sammanhang har 
människor alltid utsett en ledare, inte nödvändigtvis för att de har en formell titel utan för att 
de förvärvat gruppens förtroende och fått mandat att leda (Lätt, 2015). Ledare i dagens 
samhälle måste vara kapabla till att leda sig själva, för att kunna leda andra (Bruzelius & 
Skärvad, 2012). Formella ledare är inte bara kapabla till att leda sig själva, de har potential att 
påverka andra medarbetares beteenden eller övertygelser angående de regler som finns 
upprättade i verksamheten alternativt hur de är förbundna till de formella ståndpunkterna i 
verksamheten (Sun, Frank, Penuel & Kim, 2013). Förutom att ledare kan påverka de 
anställdas beteenden har ledarskap föreslagits som en av de största enskilda faktorer som 
bidrar till de anställdas engagemang i arbetet (Harter, Schmidt & Hayes, 2002). 	  

2.2.2 Autentiska ledare 
	  

Under 2000-talet har en annan form av ledarskap fått en ökad efterfrågan, nämligen det 
autentiska ledarskapet (George, Sims, McLean & Mayer, 2007). George et al., (2007)  
genomförde en stor studie i ledarskapsutveckling. De intervjuade 125 företagsledare från 
olika etniska, religiösa och socioekonomiska bakgrunder samt nationaliteter, för att förstå hur 
ledare är och förblir legitima. Resultatet som togs fram är att den person som blir ledare inte 
behöver vara född med några speciella egenskaper och inte heller befinna sig på toppen i en 
organisation. Det går att lära sig konsten att vara en autentisk ledare, detta genom att utveckla 
sin självkännedom och tillåta sig själv som individ att lära av erfarenheter istället för att vara 
passiva observatörer. 	  

Autentiskt ledarskap utövas av de ledare som arbetar med på sin självkännedom, 
ledarskapsroll (George et al., 2007) och att de autentiska ledarna beter sig äkta, utifrån sina 
värderingar (Hsieh & Wang, 2015). Vidare beskriver Hsieh och Wang (2015) att autentiska 
ledare vet vilka de är och imiterar inte andra i sitt ledarskap och i sitt sätt att vara. De 
autentiska ledarna leder med hjärtat och etablerar därmed långsiktiga relationer med följarna. 	  

Autentiskt ledarskap har konceptualiserats som en ledarstil som inspirerar anställda menar 
Hsieh och Wang (2015). De autentiska ledarna beter sig i enlighet med sina värderingar och 
strävar efter öppenhet och ärlighet i sina relationer med de anställda, vilket sprider höga 
nivåer av engagemang bland de anställda. George et al., (2007) menar att förnekande kan 
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vara det största hindret som ledare möter när de ska bli självmedvetna och skapa entusiasm, 
men autentiska ledare ber om och vill lyssna på ärlig feedback. Det kan vara möjligt att driva 
kortsiktiga resultat utan att vara legitima ledare, men autentiskt ledarskap är det enda sättet att 
skapa långsiktiga resultat.	  

2.2.3 Chefskap  
	  

Chefen utövar sitt ledarskap i samspel med medarbetarna. Chefens roll är att ha det 
övergripande ansvaret för arbetsplatsen, genom att involvera medarbetarna i väsentliga frågor 
rörande arbetsplatsen och dess utveckling. De ska skapa förutsättningar för medarbetarna att 
vilja och förmå att dela på ansvarstagandet i organisationen alternativt företaget (Jönsson, & 
Strannegård, 2009). Chefskap avser de formella delarna av chefsrollen, såsom arbete med 
budget, mål, löner, ledningsarbete samt medarbetarsamtal (Trossing, 2015). Detta menar även 
Lätt (2015) är uppgifter som följer med den formella titeln chef. Som chef bärs ansvar för de 
ekonomiska delarna i företaget även innefattat personalansvar. Dessa uppgifter är sådana som 
följer med arbetet i rollen som chef, vilket skiljer sig från ledarskapet som handlar om 
konsten att få och leda följare (Trossing, 2015). Chefskapet kan få saker och ting utförda av 
andra genom de traditionella aktiviteterna planering, organisering, övervakning och kontroll 
utan att ha de emotionella aspekterna i åtanke. (Jönsson & Strannegård, 2009).	  

Ledarskap är ofta en del i rollen som chef men måste inte vara det och det behöver inte 
betyda att chefen är en ledare (Jönsson & Strannegård, 2009). Ledare har inflytande som går 
utöver de formella befogenheterna som positionen ger, alltså kan ledarskapet vara frikopplat 
från chefskapet. Som chef och ledare i samma roll menar Lätt (2015) att det handlar om att 
dels ta emot önskemål från ledning alternativt/och aktieägare samt från medarbetarna. Detta 
kan vara en svår roll då det dels ska optimera avkastning till aktieägarna samtidigt som 
medarbetarna ska hållas motiverade att arbeta optimalt.	  

Jönsson och Strannegård (2009) hävdar att det är svårt att förstå syftet mellan chefskap och 
ledarskap, efter det som ska utföras kan flyta mellan gränserna. Chefen/ ledaren intresserar 
sig för de anställdas känslomässiga problem, sällsynt med ledarskapshandlingar som 
uteslutande berör tankar och känslor. Istället påverkar cheferna tänkandet och känslorna i 
samband med planering, genomförande och uppföljning. Detta fall gör att det blir svårt att 
skilja på "chefskap" och "ledarskap" - de går in i vart annat. I nutidens organisationer och 
företag bedrivs snarare både chefskap och ledarskap i rollen som chef. 	  

2.2.4 Informell ledare 
	  

Identifiering av informella ledare kan tyckas vara en enkel process (Downey, Parslow & 
Smart, 2011). Det antas ofta vara den person som talar oftare eller verkar ha den mest 
uppenbara relationen med ledningen som skulle vara en informell ledare. Det som skiljer sig 
framförallt mellan att vara formell och informell ledare är att en informell ledare saknar 
befogenheter till beslutsfattning samt att de har begränsade ansvarsområden (Miner, 2013). 
Pescosolido, (2001) definierar informell ledare med Schneier och Göktepes (1983) definition 
att en informell ledare utövar inflytande över andra gruppmedlemmar. Andra studier som 
involverar och behandlar det informella ledarskapet har utökat definitionen med "en informell 
ledare kommer från laget och väljs av laget." (Pescosolido, 2001, s.78). Det Pescosolido 
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(2001) menar är i enlighet med Knox (2015) definition av informellt ledarskap, vilket innebär 
att individer finner sin maktbas och får den ifrån andra, det vill säga följarna men har ingen 
officiellt erkänd position från ledningen (ibid.). I avsaknad av upplevt formellt ledarskap 
söker följarna en annan individ som fyller tomrummet. Detta för att avsaknaden av det 
formella ledarskapet skapar en miljö där informella ledare uppkommer och frodas (Miner, 
2013).	  

Downey et al., (2011) har gjort en undersökning inom vårdbranschen, bland sjuksköterskor. 
Det ledarskap som finns inom detta område är ofta ett informellt ledarskap. Detta ledarskap 
är informellt men ledarna vet om att de leder utan ledartitel, vilket även Pielstick (2001) 
håller med om. I en undersökning, inom samma område, gjord av Pielstick (2001) 
undersöktes skillnader på formellt och informellt ledarskap inom sex olika områden vilka var, 
gemensam vision, kommunikation, relationer, gemenskap, vägledning och karaktär. 
Resultatet av undersökningen visar att det fanns signifikanta skillnader där den informella 
ledaren visade sig ha större inverkan inom alla de nämnda områdena. Downey et al., (2011) 
menar att de ledare som innehar vissa egenskaper i enighet med ledarskap kommer att 
uppmärksammas, inom vårdbranschen, och därmed ha mer befogenheter kring 
beslutsfattning. Alltså har de informella ledarna makt. De informella ledarna har makt inom 
organisationen vilket leder till att de då kan påverka andra metoder såsom tillhandahålla 
resurser som till exempel strategier, kunskap och genomföranden utan att ha en formell titel 
som ledare (Sun, Frank, Penuel & Kim, 2013). Luria och Berson (2012) finner att en ledande 
framgång för formella ledare är att de tar hjälp av de informella ledarna då de har socialt 
inflytande, motiverar de anställda, samt har makt - vilket är i enighet med Sun et al., (2013). 
Precis som Luria och Berson (2012) påstår, så påstår även Sun et al., (2013) att formella 
ledare därför kan dra nytta av informella ledare för att få hjälp att genomföra de metoder där 
de informella ledarna har inflytande.	  

Informella ledare är en viktig komponent för att möta utmaningar i dagens vårdmiljö 
(Downey et al., 2011). När det diskuteras om sjuksköterskor som informella ledare har de 
identifierat vilka de är, vilka roller de spelar, hur de påverkar enheten och hur de formar 
organisationen. Samverkan, förtroende och en hög grad av ledningsstöd skulle definitivt bidra 
till sjuksköterskors förmåga att utöva informellt ledarskap. De sjuksköterskor som är 
informella ledare är en underutnyttjad tillgång inom hälso- och sjukvården. Dessa 
sjuksköterskor kan utvecklas genom befogenhet att påverka enhetens prestanda, effektivitet 
och kultur på ett positivt sätt. 	  

Informella ledare känner starkt att en formell titel skulle ändra dynamiken i hur de arbetar 
hävdar Sanborn (2006). En titel kan hämma deras förmåga att arbeta tyst bakom kulisserna 
och skulle kunna påverka deras förmåga att skapa en förtroendefull miljö. Downey et al., 
(2011) poängterar att med rätt mentorskap så har de potential att bli bra ledare. Informella 
ledare är en gömd skatt och många personer utan formell titel kan påverka andra om vad som 
är önskvärt, möjligt och nödvändigt. De påverkar moral och åsikter genom att de når in i 
varje samtal, möte och beslut som fattas i organisationen (ibid.). Därmed utövar de ledarskap 
(Jönsson & Strannegård, 2009). Orsaken till skillnaderna mellan formella och informella 
ledare menar Miner (2014) beror på attityden de anställda har till dem. Därför är det viktigt 
att erkänna de informella ledarna och arbeta tillsammans med dem, precis som Sun et al., 
(2013) anser. 	  
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2.2.5 Effekter av ledarskap 
	  

Genom att ge informella ledare möjligheten att få testa på att leda på avdelningar, uppstår nya 
kommunikationsvägar mellan personal och avdelningar, som annars inte skulle uppstå och 
kommunikationen fortsätter in i framtiden (Ross, 2014). Ross (2014) hävdar att det inte bara 
är en fördel för den informella ledaren, utan blir till nytta även för organisationen i sin helhet. 
Istället skriver Barnevik (2013) att om en informell ledare kliver in som formell ledare, leder 
det till att den informella ledaren förlitar sig på sin formella makt och därmed dirigerat utan 
några kunskaper kring ledarskap, vilket uppfattas negativt av medarbetarna (ibid.). Formella 
ledare bör ha en nära relation med den informella ledaren för att garantera störst socialt 
kapital, vilket underlättar för att uppfylla de organisatoriska målen i företaget (Miner, 2013). 
Pescosolido (2001) menar att informella ledare är viktigast i början av gruppbildning. Detta 
för att den enskilda individen som kommer att ingå i gruppen har liten mängd information när 
det gäller förmåga och önskemål angående andra gruppmedlemmar samt kraven på 
uppgifterna som ska genomföras. Informella ledare tas fram även när gruppen har en formellt 
utsedd ledare eller handledare enligt Neubert (1998). Neubert (1998) menar att informella 
ledare kan dyka upp för att motverka inverkan av formella ledare för att utföra nödvändiga 
koncernfunktioner som formella ledare misslyckas med att uppfylla eller att ersätta formellt 
ledarskap. Miner (2013) hävdar att genom att studera gruppens sociala kapital och vidare hur 
de informella ledarna kan och har möjlighet att hjälpa de formella ledarna att generera 
förändring och förbättra produktiviteten. 	  

Ross (2014) studie resulterade i att de informella ledare som fick möjligheten kommer utföra 
sitt nuvarande arbete bättre, blev mer benägna att ta ledarrollen i framtiden. Detta för att den 
informella ledaren som kliver in i en ledarposition får insikt om sina egna styrkor och 
svagheter och kommer också i framtiden att våga kliva ur sin bekvämlighets zon. 
Sjuksköterskor som har befogenheter att vara med i beslutsfattandet tillsammans med sina 
chefer kommer att utföra ett mer effektivt arbete (Wong & Laschinger, 2013). Barneviks 
(2013) resonemang kring detta är att den informella ledaren får lära sig att leda genom 
övertygande och inte genom direktiv. Ges möjligheter för informellt ledarskap är det möjligt 
för chefer att utvärdera sin personal på ett nytt sätt och kan ge informella nya utmaningar så 
att de förbättrar sitt arbete (Ross, 2014).	  

Nivåerna av ansvar och befogenheter är den verkliga skillnaden mellan formellt och 
informellt ledarskap hävdar Miner (2013). Formella ledare bör ha en nära relation med den 
informella ledaren för att garantera störst socialt kapital, vilket underlättar för att uppfylla de 
organisatoriska målen i företaget. Vid informellt ledarskap bör den formella ledaren inse att 
den informella ledaren har tillgång till makt och kan antingen underlätta eller hindra 
förändring som de formella ledarna försöker arbeta igenom, där av vikten av en samspelt 
relation dem emellan. De informella ledarna kan redan ha tjänat trovärdighet och respekt hos 
följarna, vilket kan påverka förtroendet för de formella ledarna på grund av attityder hos de 
informella ledarna. 	  
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2.3 Följare 
	  

Ur en inskränkt synvinkel kan det tyckas vara lätt att sortera in människor i kategorierna 
ledare alternativt följare (Alvesson & Blom, 2015). Det är inte enkelt att sortera in dem på 
grund av att de själva först måste förstå vilken roll de antagit. När följaren antagit och 
accepterat sin roll som följare till ledaren uppstår ledarskap. Det är först då ledaren kan utöva 
ett ledarskap, när följaren accepterat sin roll. Carsten och Lapierre (2014) menar att 
följarskap har fått en negativ klang. Att det blivit en negativ klang menar dem beror på att 
följarna saknar förmåga att leda. Däremot menar Uhl-Bien, Riggio, Lowe och Carsten (2014) 
att följarskap kan ses på två olika sätt, följarskap som rang eller position och följarskap som 
social process.	  

Uhl-Bien et al., (2014) som delat in följarskapet i två delar, menar att den första är att de 
olika rollerna, ledare och följare, är formella eller informella ställningar inom organisationen. 
Det andra sättet menar Uhl-Bien et al., (2014) är som en artificiell intelligens-strategi som ser 
följarskap som en relations-interaktion genom handlingar i samspel mellan ledare och följare. 
Det andra sättet att se följarskap på, i interaktion och samspel mellan ledare och följare menar 
även Alvesson och Blom (2015) är en process för att ledarna ska kunna utfärda instruktioner 
till följarna. Det som är ett relations-fenomen i detta fall menar de är att följarna ser sig själv 
som följare, för att det ska kunna bli en interaktion mellan de två parterna. 	  

Det finns kritiker som betonar att det kan finnas negativ makt med ledarskap hävdar Alvesson 
och Blom (2015) men de dominerande antagandena bland praktiker och ledarskapsforskare 
tycks vara att ledarskap är både önskvärt och nödvändigt (ibid.). Det finns historiska 
händelser som Carsten och Lapierre (2014) lyfter fram, då de förknippar makt och följarskap 
som något negativt. Det finns ledare som har insikter, idéer och nya strategier för att förändra 
tillstånd vilket med belägg i historiska händelser följarna följer på ett blint och lydigt sätt. 
Detta är det som Carsten och Lapierre (2014) menar är negativt, att följarna följer passivt och 
inte konstruktivt. Ett vanligt antagande i de flesta vägledande ledarskapsstudierna är "att de 
anställda i urvalet medfött behöver eller vill ha ledarskap", (Hunter, Bedell-Avers & 
Mumford, 2007, s. 436). Ledarskap låter bra, men kräver utan tvekan något som är mindre 
entusiastiskt anammat: följarskap, hävdar Alvesson och Blom (2015). Följarskap uppstår i 
samspel med ledarskap, alltså är det en relation som uppstår mellan ledare och följare. Det 
finns faktorer som bidrar till att denna relation etableras och bibehålls (Jönsson & 
Strannegård 2009). Vanligt förekommande faktorer förklaras i avsnitten 2.1.2 samt 2.4. 	  
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2.4 Ledarskapsfaktorer 

2.4.1 Förtroende 
	  

Förtroende definierar Rousseau, Sitkin, Burt och Camerer (1998) som ett psykologiskt 
tillstånd som består av förtroendefullas avsikt att acceptera sårbarhet baserat på positiva 
förväntningar på åtgärder. Det är viktigt att följarna har förtroende för ledaren (Zigarmi, 
2008). Innebörden att vara följare är att individen antagit och accepterat sin roll som följare 
till ledaren, då uppstår ledarskap (Alvesson & Blom, 2015). Förtroende är viktigt för att 
följarna måste lita på att ledarna kommer att vara rättvisa och stå för sitt ord. Barnevik (2014) 
hävdar att det tar lång tid att bygga upp ett förtroende samtidigt som det går snabbt att rasera 
och kan vara omöjligt att återupprätta.	  

Förtroende är ett resultat av ett samspel mellan människor, i detta fall ledare och följare, 
genom värderingar, attityder, stämningar och känslor. Dessa komponenter i samspelet är de 
viktigaste elementen för ett förtroendefullt samarbete (Hsieh & Wang, 2015). Att ha ett 
förtroendefullt samarbete i en verksamhet är viktigt då det påverkar effektiviteten och 
kvaliteten på arbetet, vilket är en viktig faktor då verksamheter arbetar i en snabb föränderlig 
miljö och med en ökande komplexitet och osäkerhet. Därför menar Hsieh och Wang (2015) 
att förtroende är viktigt. 	  

Två faktorer för att ledaren och följarna ska skapa förtroende är ödmjukhet och uppriktighet. 
Att vara ödmjuk i sin roll som ledare innebär att ha självkännedom, att veta sina 
begränsningar och att kunna medge sina misstag – att visa sig vara mänsklig (Barnevik, 
2014). Sättet att vinna de anställdas hjärtan och engagemang är genom att skapa en 
organisation som uppfattas som rättvis (Zigarmi, 2008). Vidare menar Zigarmi (2008) att det 
går att uppnå detta mål genom att kommunicera på en human nivå samt utveckla en personlig 
känsla av rättvisa i sig själv och andra. När en ledare visar förtroende, hög moral och 
engagemang och de anställda uppfattar detta, kommer det att ha en kraftfull effekt på 
följarnas tankar, känslor och deras genomförande av arbetsuppgifter (Hsieh & Wang, 2015). 
McAllister (1995) menar i enighet med det, att en persons förtroende vilar på hens grundval 
av ord, handlingar och beslut i vartannat. Vidare beskriver Barnevik (2013) att då en ledare 
får igenom sina idéer hos VD eller ledningsgrupp kommer även förtroendet att öka, då 
besluten som tas direkt påverkar följarna. 	  
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2.4.2 Gemenskap 
	  

Under gruppbildning alternativt för att nå en högre nivå i gruppbildning är faktorer såsom 
ödmjukhet, rättvisa och autentiskt beteende några delar som bör uppfyllas (Miner, 2014). De 
autentiska ledarna leder med hjärtat och etablerar därmed långsiktiga relationer med följarna 
(Hsieh & Wang, 2015). Dessa egenskaper eller faktorerna är något som informella ledare ofta 
har. Det innebär att det är i början av en grupprocess som den informella ledaren bär mest 
ansvar för att öka gemenskapen i gruppen. Vidare hävdar Miner (2014) att de informella 
ledarna täpper igen avsaknaden av ett formellt ledarskap. En ledarskapsrelation sägs föreligga 
när en medlem uppfattar någon som utövar ledarskap och har inflytande över flera individer 
(White, Currie, & Lockett, 2016). Då de informella ledarna många gånger är med i 
gruppbildningsprocessen kommer de att förstå det på ett tydligare sätt än de formella ledarna 
och de formella ledarna kan inte vara med att tävla om ledarskapet (Miner, 2014).  	  

De Vries, Bakker-pieper och Oostenveld (2010) anser att karismatiska och människonära 
ledare huvudsakligen är kommunikativa, medans en uppgiftsorienterad ledare är väsentligen 
mindre kommunikativ. Kommunikationsstilarna var starkt och differentiellt relaterade till 
kunskapsdelningsbeteenden, upplevd ledarskaps prestanda, tillfredsställelse med ledare och 
medarbetarnas engagemang. Barnevik (2013) menar att en ledare alltid sätts i relation till 
följarna. Något som inte får glömmas är att en ledare även bör ha en relation uppåt i 
företaget. Miner (2014) hävdar att informella ledare utövar en nivå av kontroll som formella 
ledare underskattar eller ignorerar. De besitter även samma egenskaper i många fall. Några av 
egenskaperna är intelligens, självförtroende, engagemang, professionell expertis och 
uthållighet. Dessa egenskaper stärker gemenskapshetskänslan som även gagnar samspelet 
mellan ledare och medarbetare (Barnevik, 2013).	  

2.4.3 Engagemang 
	  

George, Sims, McLean och Mayer (2007) betonar vikten av engagemang. Genom 
engagemang från ledarens sida gentemot följaren kommer det att etableras långsiktiga 
relationer, som på sikt ökar effektiviteten och prestationen relaterat till arbetet. Vidyarthi, 
Anand och Liden (2014) påpekar också att de ledare som engagerar sig i den emotionella 
delen, rörande känslor, tankar och mående hos följarna kommer dels leda mer effektivt och 
följarna kommer också att arbeta mer effektivt. Följaktligen menar Hsieh och Wang (2015) 
att engagemang i arbetet är ett positivt organisatoriskt beteende och det kan definieras som ett 
positivt arbetsrelaterat sinnestillstånd som kännetecknas av kraft, engagemang och 
absorption. Anställda som är fullt engagerade i sitt arbete kommer att uppnå kvalité och 
prestanda i arbetet.	  

2.4.4 Ansvarstagande 
	  

Ledarskap handlar om personlig utveckling och att samtidigt utvecklas i samspel med andra 
personer i en organisation. Det diskuteras även ofta i termer av ledaregenskaper och 
färdigheter. Ledarskap handlar inte bara om hierarki och rangordning, utan det handlar också 
om att ta ansvar som en medlem i en grupp för att dela ledarskapet för organisationens 
välbefinnande (Mitstifer, 2014). Som medlem i gruppen har du ett socialt och intellektuellt 
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ansvar i ditt följarskap vilket innebär att som medarbetare förutom yrkesutövandet även tar 
ansvar för att bidra till organisationens bästa. Att bidra till organisationens bästa gör 
medarbetaren genom att ta en aktiv del i arbetsplatsens utveckling genom att ha ett 
konstruktivt förhållningssätt till bland annat kollegor och chefer. Ledarskapet blir i detta fall 
en social process där chefens roll är att försöka stärka denna process och skapa 
förutsättningar för ett gemensamt ansvarstagande (Lätt, 2015), vilket även hör samman med 
gemenskap. Zigarmi (2008) förklarar att en personlig känsla för rättvisa uppstår när en 
fullständig undersökning av ens rättigheter bedrivs parallellt med en fullständig undersökning 
av ens ansvar för välfärden i en viss fråga över tiden. Detta innebär att ledarna måste hålla 
utkik efter vad som är bäst för andra, alltså följarna. Ledare måste ärligt möta sin egen 
själviskhet och måste ge mer än de tar. De måste stå upp för andras rättigheter när individerna 
inte själva kan försvara sina egna rättigheter.	  
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3. Metod 

3.1 Övergripande forskningsdesign 

3.1.1 Abduktiv ansats 
	  

Studien är utförd med ett abduktivt förhållningssätt i processen, vilket tillåter nya iakttagelser 
i såväl empiri och teori under studiens upprättelse. Detta på grund av att informella ledare är 
just informella vilket vi är medvetna om kan bidra till svårigheter att samla in sann och riktig 
empirisk fakta. Detta problem har minimerats i form av noga undersökningar i teori för att 
sedan bilda konkreta frågeställningar, än dock inte påträngande intervjufrågor. Frågorna är 
baserade på den teori som framtagits dels om formellt och informellt ledarskap samt 
ledarskapsfaktorerna. Frågorna är utformade på ett sätt som både kan relateras till vår 
frågeställning, alltså att det kan dras paralleller och till att frågorna syftar vidare in till 
analysområden för att kunna besvara frågeställningen. Beroende på resultatet i den empiriska 
fakta som undersöks kan det komma att behövas vidare forskning i teori för att stärka 
alternativt motsäga det empiriska underlaget. I detta förhållningssätt väger observationer, 
empiri och sedan teori upp ett argument till mer trovärdigt resultat (Jacobsen, 2002). 	  

3.1.2 Kvalitativ ansats 
	  

För att kunna svara på forskningsfrågan krävs djupgående intervjuer, med kvalité. 
Intervjuerna utförs genom personliga intervjuer med olika företag, det vill säga kvalitativa 
intervjuer. En kvalitativ intervju är resurs- och tidskrävande (Jacobsen, 2002) vilket gör att vi 
väljer att göra intervjuerna med kvalité och färre intervjuer. Kvalitativa intervjuer har 
generellt sett större möjlighet till utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord då det 
är lägre nivå av strukturering i en kvalitativ studie. Än dock finns en typ av standardisering 
då intervjufrågorna är förutbestämda och så dess ordningsföljd, alltså är det semi-
strukturerade intervjuer (Patel & Davidsson, 2011) vi använt oss av. För att kunna lyssna på 
intervjuerna igen, för att se så all information används rätt, har vi valt att spela in dem, med 
respondenternas godkännande. Vi har spelat in intervjuerna för att inte missa något relevant 
som respondenterna har sagt för att få ut så exakt information som möjligt, trots att det kan 
uppfattas som obekvämt för respondenterna (Jacobsen, 2002). Vi har utfört fem intervjuer, 
totalt sex respondenter i fem olika företag som verkar inom olika branscher. De positioner 
respondenterna sitter med kan vara VD, HR-chef eller produktionschef. Det för att få en 
inblick för hur informellt ledarskap ses från olika positionsnivåer i en organisation.	  

Respondenterna är alla chefer, inom olika områden i sina respektive verksamheter. Cheferna 
var benägna att delta på intervju när förfrågan ställdes via mailkontakt. Att chefer valdes ut 
var dels för att de kan styra informationen då ämnet kan komma vara känsligt, dels för att de 
förmodligen har ett intresse av ämnet. Studiens problemformulering är direkt riktad till 
chefer, hur de kan ta hjälp alternativt dra nytta av ett informellt ledarskap, vilket också bidrog 
till att chefer var den gruppen av respondenter som tillfrågades. Genom intervjuerna med 
respondenterna ville vi ha svar på frågor som berör ämnet, på ett icke-känsligt sätt, där av de 
olika teman som skapats, vilket det står mer om i avsnitt 3.3.1. Ett få antal kvalitativa studier 
gav oss möjlighet att dels ställa frågor direkt relaterade till vårt problem men även vidare 
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fråga för ökad förståelse om det fanns både lika samt avvikande svar till vad dels vi förväntat 
oss efter referensramen teorier samt vad tidigare respondenter svarat. 	  

3.2 Litteraturstudier 
	  

Data har samlats in i form av litteratur och vetenskapliga artiklar inom ämnet ledarskap. De 
vetenskapliga artiklarna har samlats in ifrån databaserna Web of science, jstor, scopus, 
google scholar. Sökorden var; informal leadership/leaders, Non-leaders, leadership, informal 
leadership, formal vs. informal leaders, authentic leadership, followership, leadership 
efficacy, authentic leadership, trust, commitment, leadership community, leadership-
fellowship, leadership cooperation, leader-follower, followers commitment, follower trust, 
follower-efficacy. Dessa sorterades efter "most cited", då dessa artiklar är författade av 
personer alternativt forskare som verkar mycket inom området, dessa anses då vara mycket 
replikerbara. Vi har begränsat oss till artiklar skrivna sedan år 2000, med enstaka artiklar från 
90-talet. Detta för att forskningen går framåt och vi vill undersöka vårt problem med stöd i 
senaste forskningen. 	  

Annan litteratur som är grund för teori i referensramen är böcker författade av bland annat 
Trossing, Barnevik och Strannegård. Dessa är verksamma inom området ledarskap och har 
genom sin litteratur även vetenskaplig bakgrund som argument, därav används denna typ av 
litteratur, med kritisk syn. Vid insamling av vetenskapliga artiklar var det ett par begrepp som 
omnämndes väldigt mycket, vilka var- gemenskap, engagemang, ansvarstagande och 
förtroende. Dessa återfanns även i en modell som Jönsson och Strannegård (2009) har 
utarbetat. Denna modell blev omarbetad, av oss, och ligger som grund för dels våra teman 
inför intervjuer och sedan även analysområdet. Omarbetningen av modellen har gjorts genom 
att plockat bort vissa begrepp, så enbart ett begrepp belyses vid varje tema, område och i 
referensram. Detta för att dessa begrepp upplevdes omnämnas mest genom 
artikelsökningarna, samt i den litteratur vi använt oss av.  Begreppen är alltså centrala genom 
hela studiens utförande och upprättande av uppsatsen.  	  

3.3 Empirisk studie 

3.3.1 Operationalisering 
	  

Den empiriska delen i studien består av primärdata vilket har samlats in genom öppna och 
individuella intervjuer. Intervjuerna har utförts på Tand AB, Distribution AB, Lager AB, 
Bygg AB och Industri AB. Genom att samla in primärdata i form av kvalitativa intervjuer 
finns möjlighet till viss kontroll över tillförlitligheten och större förståelse för vilka faktorer 
som kan påverka utfallet av svaren. Vi vet var, när och hur varje individuell intervju har skett 
vilket förenklar reflektion och analys kring utfallen.	  

Intervjuguiden är utformad utifrån fyra olika teman, de fyra faktorerna i vår faktormodell om 
är utvecklad av Jönsson och Strannegård (2009). Dessa teman är genomgående i större delen 
av teorin som använts i studien och bidrar till förklaring för att besvara vår frågeställning. 
Frågorna är till största del utformade utifrån faktorerna, men det finns frågor som har sin 
grund i teori i de kapitel om formella ledare och informella ledare och dessa finns som stöd 
och uppbackning till de första frågorna. Den första frågan i varje tema är väldigt öppen och 
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utifrån vad respondenterna svarar på den frågan används de andra frågorna. Detta för att få 
bättre flyt i intervjun och slippa onödiga upprepningar för respondenterna. Vi vill genom 
intervjuguiden och de svar som respondenterna ger kunna koppla till relevant teori för att 
kunna besvara vår frågeställning. 	  

För att göra begreppen enklare att hantera och relatera till respondenternas olika svar kommer 
vi göra ett operationaliseringsschema, där det kortfattat står vad respondenterna svarat inom 
respektive tema. Då detta är enbart korta nyckelmeningar är det överblickbart och det blir 
enklare att se likheter och skillnader i svaren dess emellan. 	  

Alla respondenterna är anonyma, alltså att deras personuppgifter och företagsnamn behandlas 
konfidentiellt (Patel & Davidsson, 2011). Deras namn är fiktiva, på såväl respondenter som 
företaget de är verksamma inom. De fiktiva företagsnamnen är fiktiva, men påvisar att de 
verkar inom olika branscher. De respondenter som velat se materialet har godkänt vårt 
användande av det.	  

3.3.2 Datainsamling 
	  

Den empiriska data, som är vår primärdata har samlats in genom kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna baseras på den teori, litteratur och vetenskapliga artiklar som insamlats. Utifrån 
den teoretiska referensramen har det bildats frågor och dessa är grunden till intervjuguiden 
som är grunden i intervjuerna, se bilaga 1. Detta ger förutsättningar för andra forskare att 
göra samma studie och få samma resultat (Jacobsen, 2009). Detta kan ifrågasättas då det är 
värt att tänka på är att följdfrågorna som ställs kan variera, då vi alla människor ser på saker 
olika. Även värt att tänka på är att tiden gör att svar förändras genom ett föränderligt 
samhälle. I de kvalitativa intervjuerna som genomförts har samtliga skett ansikte mot ansikte, 
i respondentens arbetsmiljö, vilket inte enbart innebar fördelar som personlig kontakt utan 
även möjlighet att se kroppsspråk och uppträdandet (Jacobsen, 2002). Att se uppträdande och 
kroppsspråk hos respondenterna möjliggjorde också att vi kunde känna av stämning och på så 
sätt veta när vi skulle vara mer ingående på frågor då det fanns mer svar att få även tvärtom 
att ibland gå vidare snabbare till nästa tema då svaret var tillräckligt uttömmande. Vi tog även 
i akt att vårt kroppsspråk skulle vara neutralt så att utfallet av intervjun varken varierar eller 
beror på det (Patel & Davidsson, 2011). 

De sex respondenterna består av fyra män och två kvinnor, i varierande åldrar. Under 
intervjuerna med samtliga respondenter deltog båda författarna till studien för att intervjuerna 
skulle ske likt. Det gav oss möjlighet att analysera materialet på samma sätt, då båda varit 
med under intervjun och beaktat kroppsspråk och uppträdande. Alla respondenterna 
godkände att vi spelade in intervjun vilket var till hjälp i efterhand. Det är tacksamt att det 
godkände röstinspelning, då de kunde varit negativa till det (Jacobsen, 2002). Det var 
tacksamt för det gav oss möjlighet att lyssna igenom intervjun ytterligare samt i efterhand 
anteckna ner allt som sades då det var problematiskt att hinna med att anteckna allt under 
intervjuns gång. Att använda inspelning, röstinspelning, medförde en mer naturlig 
samtalskontakt och intervjun flöt på naturligt. Möjligheten till att spela in intervjun, var 
framförallt till fördel då vi kunde använda korrekta citat, utan att avbryta det pågående 
samtalet i realtid, samt minnas kontexten runtom uttalanden. Det underlättar även till 
databearbetningen då vi valt att transkribera intervjun finns allt material, förutom onödiga 
utsvävningar om annat än ämnet med, att analysera och ställa upp för att göra mer jämförbart. 
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3.3.3 Urval 
	  

Vi har valt företag från olika branscher, detta för att försöka få en bredare uppfattning kring 
informellt ledarskap i olika företag och branscher. Då det mestadels funnits studier inom 
vårdbranschen, är det relevant att skapa inblick i ytterligare branscher för att skapa en bred 
förståelse i vårt fördjupningsområde. Urvalet består av fem olika branscher och sex 
respondenter. Vid sex stycken olika respondenter blev resultatet mättat och många uttalande 
och analyser tyder på samma sak vilket gjorde att materialet kändes trovärdigt och ett par 
övergripande slutsatser kunde dras utifrån det material vi arbetat fram. 	  

	  

Tabell 3.1 Presentation av företag och respondenter	  

3.3.4 Validitet och reliabilitet  
	  

Validitet	  

Validitet behandlar och innebär om vi mätt det som avsetts att mätas. De respondenter som 
intervjuats har betydelse för validiteten (Jacobsen, 2002). Alla respondenter har en 
chefsposition och kan därmed förmedla sin syn på ett korrekt sätt och på det sättet fyller de 
respondenterna vårt problem och syfte. Något som hade kunnat öka validiteten är att även 
intervjua medarbetare för att veta om de delar samma uppfattningar som chefen, dock är det 
utanför vårt undersökningsområde vilket gör att cheferna har varit i fokus. För att öka 
validiteten har vi transkriberat intervjumaterialet för att kunna analysera uttalanden 
respondenten gjort i dess rätta kontext. 	  

En kvalitativ studie har inte syftet att generalisera resultatet som framtagits (Jacobsen, 2002). 
För att kunna generalisera vår studie krävs det mer form av data för att framställa teori, då 
krävs det mer än sex intervjuer. Eftersom vår studie kräver kvalitativ data, som går att 
analysera, är det tidskrävande. Det material som samlats in efter sex intervjuer anser vi vara 
mättat, det vill säga det har framkommit liknande om inte samma svar inom stora områden i 
vår studie, därmed skedde den begränsningen.	  
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Reliabilitet	  

Reliabilitet innebär att redogöra angående tillförlitligheten i studien (Kvale, 2009). För att 
studien ska ha en hög reliabilitet ska andra forskare, med samma material, kunna genomföra 
samma studie och få samma resultat (Jacobsen, 2002). För att öka reliabiliteten valde vi att 
operationalisera teorin för att skapa en intervjuguide, vilket rimligtvis skulle kunna mynna ut 
i liknande intervjuguide av andra forskare utifrån liknande operationalisering. Att ha i 
beaktning är att även ifall intervjuguiden skulle vara lik är alla människor olika och kan 
därmed ställa andra följdfrågor, samt att respondenterna kommer att svara olika beroende på 
tid, rum och personkemi. 	  

Val av plats, av genomförande, påverkar utfallet av intervjuerna (Jacobsen, 2002). Alla 
intervjuer skedde på respondenternas kontor och rätta arbetsmiljö, vilket underlättar korrekta 
svar då de är i sin naturliga miljö. Med den metod vi använde för att ta fram intervjuguiden, 
samt då vi givit alla respondenter samma förutsättningar under intervjuerna, både vad gäller 
plats och hur vi ställt frågorna, höjer vi reliabiliteten på vår studie.	  

En annan aspekt att ha i beaktning är att det finns en risk för att vi som intervjuare att vi 
påverkar respondenternas svar i den kvalitativa studie vi utfört (Jacobsen, 2002). Även ifall vi 
har en intervjuguide som vi hållit oss till och vara konsekventa i användningen av den har 
olika följdfrågor alternativt ledande frågor för att vara säkra på svaren för att korrekt kunna 
analysera dem. Däremot har intervjuguiden legat till grund och hjälpt oss minska risken att 
komma ifrån ämnet och ställa frågorna på olika vis till respondenterna. Intervjuerna hade 
olika längd, då vissa teman tog mer eller mindre tid att prata om eftersom det var mer eller 
mindre känsligt för respondenterna.  	  
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4. Empiri 

4.1 Distribution AB 
 

Distribution AB är inne i en större förändring just nu och är sedan länge uppdelad i olika 
verksamheter. De större verksamheterna är då logistik- och brevverksamhet. Distribution AB 
är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar både till, från och 
inom Norden. Distribution AB säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i 
Sverige och Danmark. Genom deras expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar de 
förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i 
Norden. 2014 hade koncernen 38 000 anställda och en omsättning på 40 miljarder SEK. 
Moderbolaget är ett svenskt bolag med koncernkontor i Solna. Vi har intervjuat Andersson 
som har verkat som produktionschef inom företaget i 17 år. I Anderssons arbetsuppgifter 
ingår det att ansvara för brevverksamheten, vilket är en av delarna Distribution AB arbetar 
med. Den andra är logistikverksamheten som sköter paket och pall. Andersson är även chef 
för arbetsledarna, som i sin tur är ansvariga för medarbetarna. Intervjun genomfördes den 24 
mars 2016.	  

4.1.1 Förtroende 
 

Andersson menar både ja och nej angående medarbetarnas förtroende för honom. Då 
Distribution AB är i en stor förändring gör det att de flesta medarbetarna har svårt att hänga 
med i utvecklingen. Kunderna använder inte Distribution AB på samma sätt som förut. 
Brevhantering har blivit annorlunda. Logistikverksamheten, att köpa saker och ting ökar men 
inte lika mycket som de tappar på brevverksamheten. Breven minskar och paket ökar, det är 
bättre marginal på brev vilket gör att de i den totala omsättningen tappar mycket. 
Medelåldern på produktionsavdelningen är 53 år och Andersson påstår att det är de äldre som 
har svårast att förstå i förändringen i förhållande till de yngre medarbetarna. Trots att 
medelåldern är hög och de äldre inte förstår förändringen på samma sätt har han förtroende 
för medarbetarna, då de gör ett bra jobb och sköter den dagliga verksamheten bra. Andersson 
antyder att förtroendet är mest för den närmsta arbetsledaren utifrån medarbetarnas 
perspektiv. Han menar även att förtroendet minskar ju längre stegen blir ifrån i 
positionssynpunkt, då det ses i medarbetarenkäterna. 

Andersson använder inte feedback personligen då han istället ger feedback i större 
sammanhang till alla under exempelvis möten och att han mest har kontakt med 
arbetsledarna. Arbetsledarna har kontakt med medarbetarna och sköter de den dagliga 
feedbacken. Det förekommer inte att någon av Anderssons medarbetare ifrågasätter hans 
tankesätt då medarbetarna är väl medvetna om vad som behöver göras och vart de är på väg. 
Om de skulle ske, så berättar han att det är viktigt att ge faktabaserade svar och tydligt berätta 
varför de gör det de ska. Andersson hävdar att det gäller att tänka igenom och försöka hitta en 
personlig touch för att det ska landa bra hos medarbetarna, då de är inte helt medvetna om 
allt.   
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Oenigheter är inget som förekommer hos medarbetarna. Det var helt okej att bråka lite på en 
arbetsplats förr, vilket det inte idag menar Andersson. Problem som uppstår ska lösas 
alternativt glömmas. Om det nu skulle uppstå konflikter så får arbetsledarna gå emellan och 
medla. Andersson antyder att det inte håller att ha en massa konflikter i denna verksamhet.  

4.1.2 Gemenskap 
 

Medarbetarna har ett gott samarbete med varandra menar Andersson. Var och en har sin roll 
för dagen, alltså utförs inte alltid samma jobb. Alla är med och hjälper till vid sjukdom, då det 
blir ett pussel kring vem som gör vad. Medarbetarna kommer med goda idéer och 
arbetsledarna har ett bra samarbete och samtidigt en dialog med Andersson. Anderssons 
ingång till medarbetarna är mer generella frågor på månadsbasis. Distribution AB har en 
personalförening som samlar upp de sociala bitarna för att gagna gemenskapen bland 
medarbetarna. De har en idrottsförening på arbetsplatsen som historiskt sett är stark. 
Traditionella personalfester, utflykter är det som förekommer mestadels. Det finns tydliga 
gruppbildningar hos medarbetarna. I gruppbildningarna kan det diskuteras om olika saker i 
exempelvis lunchrummet. Andersson menar att i de mindre grupperna diskuteras det olika 
saker t.ex. vad som inte är bra på arbetsplatsen gentemot de större grupperna, dock finns det 
inga konflikter mellan grupperna. I lunchrummet diskuteras mycket om förändringsarbetet, 
vilket kan påverka ledarnas arbete beroende på om det är goda idéer som kan tas med hävdar 
Andersson. 

4.1.3 Engagemang 
 

Medarbetarnas sätt att engagera varandra i arbetet är lite av en generationsfråga. Det är 
framförallt de äldre som har problem med att se på hur arbetet ser ut idag eftersom de anser 
att det var mycket bättre förr, medan de yngre medarbetarna gör jobbet mer flexibelt och ser 
förändringsprocessen positivt. De yngre medarbetarna som ser på förändringen positivt 
försöker dela det med de äldre medarbetarna. Medarbetarna motiverar inte bara varandra utan 
även Andersson, genom dagliga diskussioner. 	  

"Många vill veta varför vi gör saker och ting" (Andersson, 24 mars, 2016). 	  

Det är oftast de yngre medarbetarna som vill veta vad som händer och varför och deras 
nyfikenhet gör en motiverad menar Andersson.  

För att skapa en relation med medarbetarna så är den sociala biten ”walk the talk” ett bra sätt 
enligt Andersson. Walk the talk innebär att gå runt och prata allmänt med folk, bland annat se 
hur dagen är. Men det gäller att vara vaksam så att det inte skapas ett mönster utav det menar 
han. Ett mönster kan lätt bli att det är vissa specifika personer chefen går till och inte alla 
medarbetarna under sin runda. Att det blir så tror Andersson beror på att det är lättare att 
prata med vissa personer än med andra. Det gäller att tona ner det lite och titta på de andra 
också för att undvika missnöje som kan uppstå. Detta sätt att prata med medarbetarna skapar 
möjlighet till att få veta deras tankesätt. Förr var det mer att det tog sin tid innan tankesättet 
spreds, beroende på hur länge personen arbetat inom företaget vilket skiljer sig från nutid så 
det kommer redan från början menar Andersson. 	  
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4.1.4 Ansvarstagande 
 

De medarbetare som är mer initiativtagande är ofta säkra och duktiga på sitt arbete vilket 
också gör att personen i fråga är mer social. Att se initiativtagandet är också ett sätt att 
uppfatta informellt ledarskap, menar Andersson. Övergripande ser Andersson att de 
initiativtagande medarbetarna inte tar över någon annans jobb utan istället kommer med bra 
idéer. De vill ofta inte heller ta på sig det formella ansvaret då det inte passar dem. De tar 
oftast mer ansvar gentemot andra och omgivningen tycker att de är bra eftersom de är 
duktiga, vilket är positivt. Detta fenomen förekommer oftast hos de medarbetare som har 
jobbat ett tag. Anderssons syn på medarbetare med ledaregenskaper är att titta på enskilda 
medarbetare som kan uppfattas ha någon ledarskapsegenskap eller färdighet och då snappas 
det upp. Egenskaperna syns mest hos de som är självgående och kan hantera individer på ett 
positivt sätt. Sedan försöker Andersson se om nästa steg är något för dem, iså fall får de 
utvecklingsmöjligheter genom internutbildningar. Det senaste året har Andersson haft tre 
medarbetare som har lyfts upp och gått vidare på ett bra sätt inom företaget. Dessa 
egenskaper förekommer oftast hos de yngre medarbetarna. De personer som inte fungerat bra 
i ledarroll är de som har förändrat sitt sätt att arbeta snabbt när de får en ny roll, istället för att 
ta det försiktigt i början.	  

Att delegera ansvar till medarbetare gör Andersson, men av bara om det är relaterat till 
arbetsuppgifterna i olika områden. Personalansvar ansvarar Anderssons för tillsammans med 
arbetsledarna. Frågor som är knutna till produktionen stannar oftast hos medarbetarna 
eftersom de har mer koll. Det är beroende på vilka befogenheter som finns för att fatta beslut, 
finns inte befogenheter i den dagliga verksamheten går frågan vidare uppåt. Andersson 
vänder sig även till medarbetarna med frågor då han vet vilka som är experter i specifika 
områden. Han tar ofta kontakt när det är specifika frågor till dem som har mer koll. 

Att informellt ledarskap tar över behöver inte vara ett bekymmer, menar Andersson. Det är 
svårt att säga att vad det exakta ansvaret är till någon och det måste vridas och vändas för att 
det ska bli så bra som möjligt. Andersson tycker att det är accepterat tills det inte förekommer 
konflikter. De finns de som har starka personligheter, som medarbetare lyssnar mer på än 
andra. Det finns någon person som är väldigt kritisk mot företaget, en annan är minst lika 
kritisk men det mer är mot saker och ting som inte fungerar riktigt på arbetsplatsen. I de båda 
fallen får Andersson lyssna in och prata med en och en. Anledningen till att valet faller på en 
dialog är för att alla ska få samma bild, vilket blir en rättvis bild. 	  

4.2 Tand AB 
 

Företaget grundades år 1992 och har sedan dess expanderat till Norge och Danmark. Det är 
drygt 200 medarbetare på företaget och de är i en expansionsfas då de nästan dagligen lägger 
upp nya produkter. Vi har intervjuat Bertilsson som har varit försäljningschef i 2,5 år på 
företaget Tand AB och har en bakgrund inom samma arbete men i annan bransch sedan 
tidigare. Bertilsson ansvarar för Sverige och Finlands försäljning och medarbetarna han är 
chef över arbetar alla med försäljning men inom olika områden och olika nivå. Medarbetarna 
är uppdelade i olika områden såsom kundtjänst, inne-sälj och specialisering på specifika 
produkter. Intervjun genomfördes den 29 mars 2016.	  
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4.2.1 Förtroende 
 

Det är en omöjlig fråga att svara på om medarbetarna har förtroende för Bertilsson som 
ledare, menar han. Det finns säkerligen medarbetare som har mer förtroende för honom än 
andra. De som behövt mer stöd alternativt guidning i arbetet och fått detta tror Bertilsson har 
högre förtroende för honom än andra. Bertilsson har absolut förtroende för sina medarbetare 
vilket han anses krävs då de utför arbete som han är ansvarig för. 	  

Det optimala tycker Bertilsson hade varit ett öppet arbetsklimat där inte en chef är nödvändig. 
Målet är att inte behöva ha en chef utan att alla medarbetare hjälps åt dem emellan – dock är 
inte verkligheten så menar han. En chef ska inte behöva peka med hela handen, vilket ibland 
krävs, i vissa situationer. Istället för att peka med hela handen försöker Bertilsson hålla ett 
hållbart och öppet arbetsklimat genom konstruktiv feedback. Bertilsson försöker också 
förbättra arbetsklimatet genom konstruktiv feedback på specifika händelser, det vill säga att 
han försöker att diskutera händelserna så snart det skett då det annars blåser förbi. Det är 
viktigt att ta tag i situationen direkt, så den inte glöms då det annars kan hända igen. 	  

4.2.2 Gemenskap 
 

Att alla medarbetare samarbetar lika bra är önskvärt, men inte fallet. Det finns de som 
samarbetar bättre än andra. En sak Bertilsson försöker göra för att alla medarbetare ska 
samarbeta och känna gemenskap i arbetet är att försöka göra gruppen medvetande. Han 
försöker göra medarbetarna medvetna om är hur det går för företaget och vilka resultat de ska 
uppnå, vilket gör det lättare att uppnå dem. 	  

För att gagna gemenskap på arbetsplatsen och skapa en plattform för medarbetarna att pratas 
vid anordnar en grupp olika aktiviteter året runt. Bertilsson är själv en medlem i gruppen, 
som består av fyra personer. De aktiviteterna som gruppen anordnar är bland annat 
Lisebergsresa, julfest, två kickoffer per år och afterwork. Under bland annat kickofferna så 
ser gruppen till att alla anställda på företaget ska få möjlighet att prata med andra personer 
och inte bara med dem som ingår i deras arbetsgrupp/team på arbetsplatsen. På så sätt menar 
han att samarbete kan byggas över olika team. Att blanda upp människor gör att de tvingas att 
nätverka vilket kan skapa större gemenskap inom arbetsplatsen. 	  

Ett socialt fenomen, som inte erfarits på arbetsplatsen men som Bertilsson inspireras av och 
har i åtanke, är att subgrupper som pratar illa om andra inte vågar meddela sina tankar i den 
större gruppen. När hela gruppen ses så finns det inga problem, detta är ett vanligt 
förekommande i sociala studier. Det Bertilsson menar är att om något sådant händer och han 
blir uppmärksammad på det, även om chefen får reda på allt sist, är kommunikation det han 
anser funkar. Det gäller att kommunicera och prata med personen i fråga som pratar illa 
alternativt gruppen som pratar illa. En grundidé som Bertilsson trycker på är att de ska prata 
med varandra och inte om varandra, vilket kommer leda till enklare samarbeten. Även ifall 
medarbetarna hjälps åt i många lägen upplever Bertilsson att det finns en viss rivalitet och då 
det kan uppstå konflikter.  
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Ett exempel på en konflikt är när det handlar om kunder eller affärer, vem som genomfört 
och sålt produkterna till kunden - där vill medarbetarna ibland ha gjort det själv och istället 
för att se det som att gruppen fått det sålt har den enskilda individen det - vilket kan leda till 
bråk. Bertilsson trycker också på att alla är olika vilket märks i sådana här situationer. 	  

4.2.3 Engagemang 
 

Bertilsson förespråkar information för att medarbetarna ska känna sig delaktiga i de mål som 
finns uppsatta. Han ser det som en stor utmaning att få dem engagerade. För att få dem 
engagerade gäller det att de har accepterat det uppsatta målet. Om bara någon accepterar 
målet så kommer denna person att vara med och hjälpa till att engagera de andra. Bertilsson 
beskriver sig själv som idérik, och menar att han som ledare med mycket idéer alltid ligger ett 
steg före i utvecklingen, idéerna och de förändringar som kommer att ske. Detta är något han 
jobbar på; att försöka vara så transparent och berätta om idéerna i det stadium de är 
förankrade lite mer alternativt se vad de tycker om idén. Som tidigare nämnt tycker han det är 
bra med sunt ifrågasättande och han säger med glimten i ögat att han är glad att medarbetarna 
inte lyssnar på allt han säger men även glad att de ifrågasätter och frågar då det påvisar 
engagemang. Bertilsson ser på det positivt då det innebär utveckling. Ifrågasättande på ett 
sunt sätt är bra vilket han uppmuntrar. Det som även är positivt är att medarbetarna hjälps åt 
och att de med mer produktkunskap kommer att kunna hjälpa till på ett annat plan än vad han 
själv kan då han inte har den grundkunskapen.  

För att skapa meningsfullhet för medarbetarna i arbetet försöker Bertilsson att alltid 
informera. Att informera och prata mycket med medarbetarna kommer skapa en bättre 
relation dem emellan och genom kommunikation kommer det även bli enklare att inspirera 
medarbetarna. Bertilsson märker av svängningar i att ha med sig medarbetare i sina idéer, 
innan helgen kan det kännas som att alla är med och förstår målet med idén och sedan efter 
helgen kan han undra vad som hänt. Han beskriver också ett scenario där han informerar om 
en idé och han vet att med störta sannolikhet kommer det vara en person av medarbetarna 
som kommer ifrågasätta hans tankesätt. Varje gång han ska förmedla en idé har han 
förhoppning om att just denna person ska förstå tanken bakom, men det ifrågasätts ändå. 
Detta menar han är att med den här personen krävs det ytterligare information kring idén för 
att personen ska anamma det. I dessa lägen påpekar Bertilsson att ibland kan medarbetarna 
göra honom super-engagerad och få honom att tänka mer och ibland blir han trött på det. 
Genom att den personen som ifrågasätter idén får mer information kring det innebär det stort 
engagemang och Bertilsson tänker att om denna person är med på idén kommer det vara 
denna som sedan sprider idén vidare och pratar om det på fikarasterna. Ifrågasättande innebär 
ofta motivation och engagemang. Återigen menar han att kommunikation är ett effektivt sätt 
att motivera och inspirera medarbetarna. 	  

4.2.4 Ansvarstagande 
 

Att medarbetarna ska ta ansvar är en grundförutsättning för utförandet av arbetet. Bertilsson 
menar att det är viktigt att våga ta initiativ och säger;	  

 "Bättre att ta ett initiativ i fel riktning och rätta till än inget alls." (Bertilsson, 29 mars, 2016)	  
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Det finns de medarbetare som är mer villiga att hjälpa till och tar initiativ till det. Bertilsson 
exemplifierar ett tillfälle under ett möte då han ställer en öppen fråga om någon kan tänka sig 
att hjälpa till med en arbetsuppgift. Han kan på rak arm säga två namn av de 18 som han är 
chef för som kommer erbjuda sig att hjälpa till. Det finns de personerna som tar mer initiativ 
än andra och delvis är det dessa som sedan kommit att bli team-ledare. En team-ledare har 
lite mer ansvar i den dagliga verksamheten. På detta sätt tar de vara på en kompetens och ger 
mer ansvar till den person som visat att den vill. 	  

4.3 Lager AB 
 

Lager AB är en logistikverksamhet till olika företag. Det innebär att Lager AB lagerhåller 
sortiment och förser samtliga varuhus i Sverige, Norge, Danmark och Finland med varor. 
Lager AB förfogar över tre lager på totalt 150 000 m² och 300 000 pallplatser. De är över 350 
anställda och verksamheten är koncentrerad till Halmstad där även huvudkontoret finns. 
Deras målsättning är att vara det bästa logistikalternativet. Vi har intervjuat Carlsson som har 
verkat som personalchef inom företaget i 5 månader. I Carlssons arbetsuppgifter ingår det att 
stötta cheferna i personalfrågor, allt ifrån rekrytering, rehabilitering och ledarskapsfrågor, allt 
inom personalområdet. Vid sidan om Carlsson så har hon två personer som hjälper till med 
rekrytering och en löneadministratör. Intervjun genomfördes den 4 april 2016.	  

4.3.1 Förtroende 
 

Carlsson tror att medarbetarna har förtroende för henne. För tillfället så jobbar Carlsson och 
hennes kollegor med sin gruppdynamik, de har länge varit i en lära känna fas. Hon tycker att 
de har ett bra samarbete och medarbetarna lyfter frågor med Carlsson. Enligt Carlsson så är 
det viktigt att ha ett bra klimat i gruppen som gör att frågor vågar frågas. Carlsson har 
förtroende för sina medarbetare, för hennes del så är detta viktigt att kunna prata om sina 
kunskaper och okunskaper, som gör i sin tur att ett förtroende byggs upp. Det är därmed 
naturligt att det finns medarbetare som har mer förtroende än någon annan menar Carlsson. 
Det är beroende på hur långt personen har kommit i gruppdynamiken.  	  

Carlsson ger daglig feedback, både direkt och indirekt. Till exempel det här har du gjort bra 
eller så här kanske du ska göra tills nästa gång. Det finns endast en som ifrågasätter Carlssons 
tankesätt vilket hon tycker är bra, då de bollar idéer med varandra som hon anser vara ett bra 
arbetssätt. Carlsson antyder att det kommer finnas fler personer som kommer ifrågasätta 
henne i framtiden, detta för att hon fortfarande anses vara ny på arbetsplatsen. Personalen får 
den dagliga informationen, som går ut i företaget, allt de behöver för att vara involverade i 
företaget. Eftersom Carlsson är med i ledningsgruppen så får hon information som de andra 
inte får och därmed förmedlar den information som är relevant till medarbetarna för att 
behålla ett förtroende.	  

Oenigheter förekommer ibland mellan medarbetarna. Och när det förekommer så får Carlsson 
hjälp av sina medarbetare och tar ett samtal med fallet, så fort Carlsson har fått det till sin 
kännedom. Beroende på hur stort fallet är så menar Carlsson att chefen får ha lite känsla och 
väga det som medarbetarna kan ta itu med själva. Då det gäller arbetsrelaterade frågor så är 
det viktigt för Carlsson att rycka in, då hon är en servicefunktion. Carlsson menar att det är 
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viktigt att få veta medarbetarnas behov och försöka få det att fungera så bra som möjligt. Det 
finns alltid någon som har större talan än andra tycker Carlsson.  

4.3.2 Gemenskap 
	  

Lager AB har nu gemensamma möten inom arbetsgruppen, vilket inte har funnits tidigare. 
Mötena sker månadsvis och även individuella möten som komplement. Det sker även andra 
aktiviteter under arbetstid såsom att de sitter gemensamt i grupp, tänker och bollar idéer kring 
arbetet för att utveckla verksamheten. Carlsson har som mål att avdelningen ska bli ett 
gemensamt HR, som arbetar i enighet. För att gagna gemenskapen bland medarbetarna så 
anordnar Lager AB julfester, afterwork och bowling m.m. Carlsson har själv inte anordnat 
någon form av aktivitet ännu med sina medarbetare men har planer på att så småningom göra 
det för att förbättra känslan av att de är som ett team. 	  

Carlsson upplever att medarbetarna lyssnar till hennes idéer med positivitet. Genom 
positiviteten skulle hon kunna "så ett frö", för att få med sig medarbetarna på idéer, speciellt 
den person som hon anser vara den informella ledaren, som hon vet om kommer att engagera 
de andra medarbetarna i sedan. Personen, den informella ledaren, skulle i detta fall fungera 
som en andra hand till henne, att få med fler personer på idéerna hon har. 	  

4.3.3 Engagemang 
 

Carlsson tycker inte engagemanget är tillräckligt bra, eftersom det är för tillfället två grupper 
som hon vill ska agera och verka som en grupp. Genom att arbeta som en grupp skulle båda 
grupperna få mer inblick i vad de olika rollerna, ekonomi och HR-avdelningarna gör. Genom 
att veta vad gruppen gör och för att skapa en relation till medarbetarna försöker Carlsson lära 
känna individen som sitter på andra sidan bordet och emellanåt prata om sådant som inte 
enbart berör arbetet. 	  

4.3.4 Ansvarstagande 
	  

Carlsson ser positivt på medarbetarnas ansvarstagande och initiativförmåga. Genom att se 
individen och ha ett uppmuntrande sätt kommer individen att lyckas, enligt Carlssons 
tankesätt. Genom att positivt lyfta lust till utveckling och att få medarbetaren mer involverad 
i företaget så skapas ett engagemang samt frihet under ansvar. Carlsson tycker det är viktigt 
som chef att hitta den rätta nivån på ansvar, alltså i vilken utsträckning ansvarshavandet ska 
ligga på, hos medarbetaren så att det inte läggs allt för stort ansvar på medarbetaren så att 
självförtroendet hålls kvar inom arbetet. Det som menas är att det är viktigt att inte påtvinga 
för mycket arbetssysslor och arbetsuppgifter som personen inte klarar av, då blir utmaningen 
något negativt och inte utvecklande. Det finns alltid en person som tar mer ansvar än någon 
annan, menar Carlsson, och som klarar av mer utmanande uppgifter. På företaget, i 
arbetsgruppen, vet Carlsson att det finns några medarbetare som oftast vill ta på sig mer 
ansvar än andra. Även ifall det är så gäller det att inte bara ge ansvaret till de personerna som 
vill ha det utan försöka få fram de andra medarbetarna som kanske vill och är mer lämpliga 
att ta ansvaret. Hon skulle kunna delegera ansvar om det är i form av att individen vill 
utvecklas åt det hållet. Företaget skall kanske göra om rekryteringsprocessen, då tänker 
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Carlsson naturligt att de som jobbar med rekryteringen är de som har ansvaret att processen 
kommer framåt. Då berättar Carlsson hur det ska komma att gå till och vem som kommer att 
göra vad i processen. Sedan bokas de in avstämningsmöte, för att se hur långt de har kommit 
med uppdraget. Om det behövs så hjälper Carlsson till i arbetet, men om det rullar på åt rätt 
håll så får de fortsätta med sitt ansvar och på så sätt blir arbetsgruppen mer självgående i 
längden menar Carlsson. 	  

Det händer att frågor går till löneadministratören istället för Carlsson, eftersom personen på 
löneadministration är lite av en informell ledare med kompetens, för att sedan föra vidare 
frågan till Carlsson som kan resonera kring frågan. Sedan blir det att Carlsson levererar svaret 
för att visa vart frågan ska gå i första hand. Även Carlsson vänder sig även med frågor till 
medarbetarna. Det måste finnas kommunikation som är hållbar, om det skulle finnas någon 
som inte lyssnar på Carlsson som har många andra lyssnare, så tar hon fler avstämningsmöten 
för att föra en dialog och få med individen på hennes sida. Att kommunicera mycket är 
viktigt. 	  

4.4 Bygg AB 
 

Bygg AB är ett lokalt bygg- och anläggningsföretag och startade sin verksamhet i april 2010 
efter att de tre delägarna på eget initiativ lämnat sina tidigare anställningar i ett av Sveriges 
större byggföretag. Målsättningen för Bygg AB var redan från start att på kort tid bli en av de 
större aktörernas på den halländska byggmarknaden. År 2013 utökades verksamheten med en 
avdelning i Varberg och två år senare togs steget in i den Skånska marknaden genom 
etablering i Helsingborg. Efter fem års verksamhet har Bygg AB växt till att sysselsätta ca 
170 medarbetare med mycket hög kompetens och ett engagemang utöver det vanliga i 
branschen. Bygg AB är det lokala företaget med korta beslutsvägar och fokus på arbetsglädje, 
enkelhet och långsiktiga relationer. Vi har intervjuat Davidsson som är VD, delägare och 
grundare för Bygg AB. Han grundade företaget tillsammans med två personer år 2010 och 
har sedan dess varit verksam inom företaget. De tre delägarna har delat upp ansvarsområdena 
och Davidsson ansvarar framförallt för personalen, personalutveckling, ledarförsörjning och 
försäljning. Detta är utöver att sköta den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet som 
alla tre delägarna gör. Den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet innefattar allt inom 
bolaget. Intervjun genomfördes den 6 april 2016.	  

4.4.1 Förtroende 
 

Bygg AB arbetar med att känna närhet till sina chefer och därmed ha en platt organisation. 
De försöker skapa en trivsam arbetsplats och god arbetsmiljö och genom trivsel skapa 
effektivitet och lönsamhet. 	  

"Det ska vara roligt att gå till jobbet" (Davidsson, 6 april, 2016) 	  

Davidsson försöker vara ute på arbetsplatserna så mycket som möjligt, men det är önskvärt 
att vara ute mer. Han har god och regelbunden kontakt med arbetsledare och 
produktionsledare men försöker träffa medarbetarna och hantverkarna i största möjliga mån. 
Genom att ha medarbetarsamtal årligen får de återkoppling om hur medarbetarna tänker. Han 
anser sig själv vara, genom det som medarbetarna ger feedback på, rak, tydlig och 
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strukturerad. Medarbetarna har förtroende från Davidssons sida, då de har den position de 
har. Hade inte förtroende funnits hade medarbetarna inte heller haft sin position/roll. Det 
finns de medarbetare som har mer förtroende än andra, detta yttrar sig genom att de har ökat 
ansvarstagande och är med mer i beslutsfattande. De som vill ha ökat ansvar kan få detta, 
bland annat har de samarbete med Malmö Högskola, där de kan få gå en 
arbetsledarutbildning. Utbildningen sker en dag i veckan och resterande dagar arbetar de med 
det dagliga arbetet. Skulle inte möjlighet, det vill säga någon plats finnas för ytterligare en 
arbetsledare så kan medarbetare få ökat ansvar och bli en förman exempelvis för snickarna, 
som ett steg på vägen. Det finns en del steg att ta i ledarkarriären inom företaget, och vägar 
öppnas i takt med att företaget expanderar alternativt det mer traditionella såsom pension 
alternativ uppsägningar. 	  

För att förbättra arbetsplatsen är feedback användbart. Davidsson försöker ge feedback så 
ofta han kan, direkt feedback så fort det inträffar något. Förutom den direkta feedbacken ges 
feedback under det årliga medarbetarsamtalet. De går då igenom året som gått och vilka 
förväntningar som finns inför kommande år, förslag på förbättringar inom företaget samt vad 
medarbetaren vill åstadkomma, exempelvis om personen vill ha med ansvar eller inta en 
ledarroll. Davidsson tycker att samtalen är en bra plattform att bli hörd, och han tror att det 
finns personal som ifrågasätter hans tankesätt. Om det inte fanns de som ifrågasätter skulle 
det inte vara någon hälsosam organisation. Genom att ifrågasätta kommer arbetet hela tiden 
vara i utveckling och öka förtroendet ledare och medarbetare emellan. Något som 
uppmuntras från ledningen är förbättringsförslag. De arbetar med detta proaktivt och försöker 
samla upp förbättringsförslagen till samverkansgruppen som består av 15 personer inom 
företaget. I samverkansgruppen ska alla olika arbetsroller, såsom snickare, arbetsledare etc. 
vara representerade alltså ska det finnas ett tvärsnitt i organisationen. Dessa personer ska 
fånga upp signaler från arbetsplatserna för att sedan i samverkansgruppen diskutera detta och 
förbättra organisationen. Genom att diskutera och förbättra organisationen ökas också 
förtroendet då medarbetarna känner sig sedda och hörda. 	  

4.4.2 Gemenskap 
 

Det krävs samarbete på arbetsplatserna, genom att de utför arbetsuppgifterna. De olika 
arbetsrollerna har olika områden och ansvar men de behöver samarbeta dess emellan för att 
leverera en bra produkt som ger bra lönsamhet. Alltså samarbetar medarbetarna dagligen, 
genom att utföra arbetet. 	  

För att öka känslan av gemenskap försöker företaget stimulera arbetarna samt ha 
trivselaktiviteter. Ledningen uppmuntrar arbetsplatserna till att göra spontana saker, såsom gå 
och bowla, afterwork etc. De har årligen en personalresa, de har varit och bestigit Kebnekaise 
– det var då 41 personer som deltog. Senast var de i Dublin på resa varav 55 personer valde 
att åka med. Medarbetarna får betala hälften av resan själv, för att företaget ska veta att viljan 
att umgås med sina kollegor finns. Förutom resorna har de två personalfester om året, vilket 
är något som Davidsson tycker är oerhört bra. De har valt att de bjuder på allt på festen, 
förutom alkohol. Istället för att bjuda på alkohol så får medarbetarna ta med en respektive. 
Det Davidsson menar är positivt är att de respektive får träffa sin mans/hustrus kollegor, som 
de mest troligt hört talas om. På så sätt är de respektive med kring vilka kollegorna är samt 
arbetsplatsen. Företaget har även valt att istället för att ge ut exempelvis friskvårdbidrag ger 
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de ett träningskort på ett gym där medarbetarna får träna gratis. Där skapar de en social 
plattform. Davidsson menar att när en medarbetare går ner på gymmet och har på sig en t-
shirt med företagets logga så kommer personen i fråga träffa en del kollegor och börja prata – 
vilket gagnar den sociala tillvaron både under arbetstid och utanför arbetet. 	  

4.4.3 Engagemang 
 

För att medarbetarna ska bli motiverade till arbetet försöker Davidsson engagera dem i de 
beslut som tas. Ett exempel Davidsson försöker tänka på vid motiverande är att, utan att dra 
alla över en kant och ha för mycket fördomar, vara fotbollstränare för tjej- respektive kill- 
lag. Tjejerna som spelar fotboll vill veta varför de ska springa sju varv runt planen och då får 
tränaren motivera dem och förklara att genom att springa sju varv kommer ni förbättra er 
kondition vilket kommer förbättra ert fotbollsspelande medan de killar som tränar fotboll bara 
springer sina sju varv runt planen utan att fråga direkt varför. De innebär att det krävs mer 
ledarskap att leda de personer och medarbetare som agerar som tjejlaget, de som ifrågasätter 
varför de ska utföra en del arbetsuppgifter på ett visst sätt. Om medarbetarna alltid enbart gör 
de som de blir tillsagda då är ledaren fel ute hävdar Davidsson. Genom att medarbetarna 
frågar varför och vill ha en motivering eller förklaring till varför vissa uppgifter ska utföras 
på ett visst sätt kommer de även vara med och utveckla arbetssättet, vilket motiverar 
Davidsson som ledare. Det är ofta genom motivering som förbättringsförslag även 
uppkommer alternativt problem som kan leda till förbättringsförslag. De förbättringsförslagen 
kan även generera nya idéer som kan komma att fortplantas i organisationen. 	  

4.4.4 Ansvarstagande 
 

Bygg AB är positivt inställda till att medarbetare tar initiativ samt ansvar. Davidsson menar 
att det är en del av företagskulturen att ta initiativ, vilket han menar är något som gäller 
generellt i Sverige, tillhör den nordiska kulturen. Detta till skillnad ifrån exempelvis Tyskland 
eller Kina där det inte uppmuntras till egna initiativ och inte heller ifrågasättande kring 
arbetsuppgiften. Det finns inga problem, som företaget upptäckt i form av att medarbetare tar 
så pass mycket initiativ att det skulle bli ett problem gentemot arbetsledaren, däremot har de 
stött på ett annat problem, av mer kulturellt slag. I dagens samhälle när det är stort inflöde av 
kompetens i form av nyanställda kan det komma bli kulturella skillnader. En erfarenhet är att 
de anställde en nyanländ, som arbetsledare. I cirka två år arbetade han i företaget, men till 
slut när gapet inte minskade i kulturella skillnader fungerade inte ledarskapet. Snickarna, som 
inte satt på ledarroll, fick ta över ledningen. En av anledningarna till detta tror Davidsson kan 
bero på att snickare och hantverkare är billig arbetskraft i många länder, medan det i Sverige 
inte är så lågavlönade. De hantverkare som är verksamma i Sverige har minst tre år lång 
gymnasial utbildning och har en högre minimilön än det är i andra länder. I det landet 
arbetsledaren som var nyanländ kom ifrån har de ungefär åtta mannar på samma peng som 
två i Sverige – vilket är en stor skillnad. Detta var en bidragande faktor på bristande 
kommunikation. Därför föreslår Bygg AB kanske inte en språkutbildning för de nyanlända 
utan en kulturell utbildning, hur saker fungerar och hur människor agerar i Sverige. 
Davidsson påpekar att det givetvis är bra att kunna svenska, men de flesta, om inte alla 
människor i Sverige, kan engelska. Genom en kulturell utbildning skulle arbetskraften, i alla 
fall inom byggbranschen, öka och förbättras. Den nyanlända killen som inte fungerade på 
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Bygg AB hade en hög teknisk bakgrund, var civilingenjör och hade lett mastodontprojekt i 
hemlandet. Som kuriosa berättar Davidsson att killen sa upp sig på eget bevåg då han kände 
att kommunikationen och engagemanget genom samarbetet med medarbetarna inte 
fungerade. 	  

Överlag uppmuntrar Davidsson alla personer i organisationen att ta ansvar och initiativ. Han 
vill också att de ska vara med i beslutsfattande och utformning av arbetssätt. Genom förslag 
och ifrågasättande kommer det ske förbättringar, vilket Davidsson är positivt inställd till. 	  

4.5 Industri AB 
	  

Industri AB grundades år 1797, har 3000 kunder i 75 länder och mer än 1500 produkter, 
främst kundspecifika, från 13 produktionsenheter och omkring 700 beviljade patent. År 2014 
hade de en omsättning på 7100 msek med 1800 anställda. Vi har intervjuat Eriksson och 
Fredriksson. Eriksson jobbar på HR-avdelningen och har ansvar för ungefär 30 personer och 
jobbar mycket på utbildning av personal i Sverige. Hen lägger upp säkerhetsutbildningar, 
truckutbildningar, ledarskapsutbildningar etc. Fredriksson har en större roll på HR-
avdelningen.  Fredriksson jobbar med ledarskap inom tjänstemannasidan och har hand om 
koncernbolaget och stora delar av produktionsbolaget. Intervjun genomfördes den 14 april 
2016.	  

4.5.1 Förtroende 
	  

På företaget finns olika utbildningar, bland annat finns en grundutbildning för att bli chef. Det 
finns utbildningar i att utveckla en gruppledare, titta på värdebaserat ledarskap alternativt det 
stora utbildningspaketet, tala inför folk och uppföljningssamtal av mer känslig karaktär. Det 
är deras viktigaste verktyg för att kvalitetssäkra ledarskapet, så att alla personer som utför 
ledarskap på företaget har samma värderingar och att dessa stämmer överens på ett ungefär i 
hur de agerar i liknande situationer. Detta är viktigt för att få ett stabilt förtroende för 
företaget i sin helhet men även för cheferna. Förutom vid utbildningarna träffar inte Eriksson 
medarbetarna, Fredriksson är ute på arbetsplatserna i aningen större utsträckning, men de har 
generellt för lite kontakt med medarbetarna. De båda har mest kontakt med cheferna, som i 
sin tur har mer kontakt med medarbetarna alltså är det en typ av mellanhand och därmed 
viktigt med förtroendefullt ledarskap. 	  

Fredriksson och Eriksson har förtroende för medarbetarna, de har ett gott samarbete menar 
Eriksson.  Industri AB har en stor avdelning i jämförelse med andra företag, med detta menar 
Eriksson att de kan ge en bra service till främst chefer men självklart för medarbetarna också. 
Ett exempel är vid rehabilitering som kan behövas, då är de ett stort stöd för medarbetaren. 
Då de har tystnadsplikt på HR-avdelningen kan medarbetarna komma med såväl problem 
som uppgifter de delger i förtroende, vilket förenklar processen om medarbetarna har frågor 
till HR. Har chefen däremot inget förtroende från medarbetarna yttrar dessa sig genom att det 
kan vara svårt att lösa arbetsuppgifterna, menar Fredriksson.  Det finns chefer som har ett 
större förtroende för ett fåtal medarbetare i jämförelse med andra. Favoriterna, alltså chefens 
favorit bland medarbetarna, får alltid arbeta övertid när de flesta vill göra detta. Det blir då att 
medarbetarna har olika förtroende för chefen som bestämmer detta. 	  
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Eriksson påpekar att hon kan bli betydligt bättre på att ge feedback. Hon menar att det är lite; 	  

”Hör du ingenting så är det bra” (Eriksson, 14 april, 2016). 	  

De väntar för länge med att både ge positiv och negativ feedback, vilket de vill förbättra. Är 
det ett stort problem så menar Eriksson att chefen får ta tag i det direkt och inte låta det gro, 
då det kan bli värre. Det kan vara bra att anlita konsulter, det är en fördel då de kommer med 
såväl nya ögon på problemen men även nya synvinklar i problemhantering, menar Eriksson. 
Det enda Fredriksson vill i sin organisation är att cheferna hör av sig till honom, men det kan 
finnas chefer som Fredriksson kan säga med det samma att det är bra, du kommer att lösa 
detta men jag vill ha informationen. Sen finns det nya chefer som kan vara tvungen att gå 
med en som hjälper till. 	  

”Ledarskap är inget som kan checkas i en ruta” (Fredriksson, 14 april, 2016). 	  

Det finns medarbetare och chefer som ifrågasätter deras tankesätt. I beslutsfattande angående 
arbetsklimatet har medarbetarna stor inverkan i argumentationen. Det sker sällan att 
medarbetare har synvinklar kring ett beslut som har fattats men om det gör det menar 
Fredriksson att det inte blir en bra output från dem. 	  

”Antingen är du med på tåget och gör som vi säger, annars är det inte här” (Fredriksson, 14 
april, 2016). 	  

4.5.2 Gemenskap 
	  

Eftersom medarbetarna är många undersöker de medarbetarnas samarbete genom 
attitydundersökningar. Generellt sett är resultatet av undersökningarna bra, det vill säga att de 
har en funderande organisation, hävdar Eriksson. För att gagna gemenskapen hos 
medarbetarna har de afterwork så att personalen kan skapa sociala relationer, gemenskap 
under bekväma förhållanden och de har en informationsträff en gång om året. De har även en 
idrottsanläggning som är för alla anställda, som utnyttjas före och efter medarbetarnas arbete. 
Varje avdelning har en trivselpeng som de kan göra vad de vill med, exempelvis anordna 
middagar eller en turnering. Det är de avdelningar som har mer gemenskap än andra då de 
umgås utanför arbetet med varandra eller gör andra aktiviteter utanför jobbet menar 
Fredriksson. Det är ett litet samhälle och vanligt att familjer jobbar inom företaget vilket 
bidrar till att många medarbetare känner varandra och umgås utanför arbetet. 	  

4.5.3 Engagemang 
	  

Ett sätt att få medarbetarna engagerade och motiverade är lönerelaterat, menar Fredriksson. 
Det är så svårt inom vissa sektioner av företaget att motivera dem, då lönesättningen styrt av 
kollektivavtal. Kollektivavtalet innebär att de har individuell lönesättning på en skala mellan 
1-10. Det som bestäms vart på skalan medarbetaren hamnar är antalet år de varit verksamma, 
en del tillfällen även vilka utbildningar de deltagit i. I denna fråga kring lön som 
motivationsfaktor är det därmed cheferna ute på fabrikerna som har störst inverkan genom att 
delegera ut övertidstimmar. De som får arbeta övertid får också mer i lön, då 
övertidsersättningen är relativt hög.  
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Lön är inte den enda motivationsfaktorn, då det finns de medarbetarna som enbart går till 
arbetet sina tider för att få en inkomst, stabil sådan, de blir motiverade av andra faktorer än 
just lön. Eriksson menar att det är individuellt hur individer blir engagerade och motiverade. 
En motivationsfaktor kan exempelvis vara vid sommaren då medarbetaren får ansvar över en 
sommarjobbare. Det ansvaret kan vara en början för att vilja ta mer ansvar och de blir mer 
engagerade i arbetet. Det kan vara ett bevis från chefen att ett bra jobb utförs genom att få 
ansvar tilldelat och blir därmed en motivationsfaktor till högre engagemang. 	  

4.5.4 Ansvarstagande  
	  

Medarbetarna jobbar treskift och har inte en arbetsledare utan en så kallad försteman som ses 
som en informell ledare i varje skift som medarbetarna vänder sig till menar Eriksson. De är 
”påklädda” med utbildningar, menar Fredriksson, så att de ska kunna ansvara för vissa 
processer i fabriken. De formella arbetsledarna arbetat generellt sett under dagtid. Ett 
scenario som kan uppstå är att en försteman skulle bli chef över sina kollegor, det kan bli 
problem. Förstemannen får helt plötsligt en ny roll, vilket kan bidra till förändringar i såväl 
attityd som beteende. Förstemannen har oftast verkat inom företaget länge och kan då mycket 
på arbetsplatsen, men utan personalansvar. Det HR förstått är att arbetsledarna ofta vill ha 
med förstemannen på sin idé, för platschefen har vetskap om att förstemannen ofta får med 
medarbetarna på sin sida samt att personen i fråga sprider information.	  
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5. Analys 
	  

Att det existerar informellt ledarskap var alla respondenterna överens om. Vilket även var till 
grund för att kunna analysera det material samt besvara vår problemformulering. 	  

5.1 Sammanställning av empiri enligt faktormodellen 
	  

	  

Tabell 5.1 Överblick på teman	  

5.1.1 Förtroende 
	  

Respondenterna var alla eniga med att det är en svår fråga att svara på kring om medarbetarna 
har förtroende för dem som chefer alternativt ledare. Bertilsson säger till och med att det är 
en omöjlig fråga att svara på, dock märks det av då de personer som behövt mer guidning 
eller hjälp har ökat förtroende för ledaren. Både Carlsson och Davidsson ser tydligt att det 
finns de medarbetare som har ökat förtroende än andra, i form av att de har fler 
ansvarsområden och viljan att ta ansvar. Det Andersson märker av är att ju längre steg ifrån i 
den officiella hierarkin desto mindre förtroende finns dem emellan, alltså att ökat avstånd i 
hierarkin bidrar till mindre förtroende. Detta uttalande kan kopplas till att det är viktigt med 
förtroende då det är ett samspel mellan människor som uppstår genom värderingar, attityder, 
stämningar och känslor (Hsieh & Wang, 2015). Samvaron minskar i takt med avstånd i 
hierarkin, precis som Andersson beskriver. Davidsson uttalade sig att alla medarbetare har 
förtroende, annars skulle de inte ha den positionen eller ens vara anställda av företaget. Det är 
de komponenter för ett samspel mellan ledare och följare som Hsieh och Wang (2015) 
beskriver är viktiga för ett förtroendefullt samarbete. Den arbetsplats som Davidsson arbetar 
på är inom en bransch där det krävs att medarbetarna litar på varandra och samarbetar bra för 
att få en bra slutprodukt.	  

Ett sätt att skapa förtroende menar Fredriksson är att vara rättvis med hur medarbetarna 
jobbar över. Ofta vill medarbetarna jobba övertid, då det ger mycket betalt. Alltså kan ledaren 
styra vilka som kommer få ut mest i lön. För att skapa förtroende bör detta göras på ett 
rättvist sätt, annars leder det till ett minskat förtroende. Det är viktigt att följarna har 
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förtroende för ledaren (Zigrami, 2008). Att förtroende är viktigt är för att följarna måste lita 
på att ledarna kommer att vara rättvisa och stå för sina ord. Barnevik (2014) hävdar att det tar 
lång tid att bygga upp ett förtroende samtidigt som det går snabbt att rasera och kan vara 
omöjligt att återupprätta. Det är i enighet med det Davidsson menar, att arbetarna har 
förtroende, hade de inte haft det så skulle de inte arbeta inom företaget. Alltså att förtroende 
är viktigt för en fungerande arbetsmiljö. 	  

5.1.2 Gemenskap 
 

För att gagna gemenskap har alla arbetsplatserna olika typer av aktiviteter. Fyra av fem 
företag har traditionella fester, som är återkommande varje år, där bland annat jul- alternativt 
sommarfest är en traditionell aktivitet för företagen. Det är viktigt med gemenskap för 
gruppbildning och grupprocesser, för att bygga långsiktiga förhållanden mellan såväl 
medarbetarna som medarbetarna och ledaren (Hsieh & Wang, 2015). Det som företagen 
skapar är plattformar för de anställda att etablera och vidareutveckla sina kontakter och sitt 
kontaktnät på. En respondent menar på att genom att skapa en plattform öppnar det även upp 
möjligheter till ytterligare framtida samarbete mellan exempelvis två olika avdelningar. 	  

I gruppbildning är den informella ledaren viktig, för att få samma gruppen så gruppen ska 
känna gemenskap (Miner, 2014). Respondenternas gensvar kring om det är en specifik person 
som ordnar spontana aktiviteter svarade alla nej på, det är ingen specifik person som tar på 
sig att ordna exempelvis afterworks eller bowling utanför arbetet utan det varierar i vem som 
tar tag i det. I andra fall när det är planerade aktiviteter, som en exempelvis trivselgrupp 
anordnar är det bestämt vilka personer som anordnar aktiviteterna. Alltså finns det inget 
informellt ledarskap, hos en person i deras vetskap, som gagnar gemenskapen genom 
spontana aktiviteter, utan det varierar bland medarbetarna. 	  

Att det inte finns vetskap om informellt ledarskap, rörande punkten om att samordna 
aktiviteter, kan bero på att en faktor är att det inte finns avsaknad av det formella ledarskapet 
i denna fråga. Arbetsplatserna anordnar aktiviteter utanför arbetet, som personalen får delta i. 
Alltså finns det ingen konkret avsaknad av formellt ledarskap, så de informella ledarna kan ta 
vid (Miner, 2014). 	  

5.1.3 Engagemang 
 

Det är individuellt hur individer blir engagerade och motiverade enligt tre av sex 
respondenter. Att det är individuellt beror på medarbetarens förhållningssätt till arbetet. Två 
olika exempel Fredriksson förmedlade var att en del av deras medarbetare går till arbetet 
enbart för att få in sin månatliga lön, medan en del medarbetare brinner för arbetet och vill 
utvecklas. Att individuell lönesättning är en faktor till motivering till arbete har liten 
påverkan säger två av respondenterna medan den tredje syftar till att det är en 
generationsfråga. Andersson syftar inte enbart på lön utan i allmänhet att det är svårare att 
motivera och engagera personal som är äldre, då de ser förändringar på arbetsplatsen på ett 
mer trångsynt vis. Det är viktigt att förstå dessa känslor och vara lyhörd som ledare på 
medarbetarnas känslighet för att skapa effektivitet i arbetet (Vidyarthi, Anand & Liden, 
2014).	  
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 Fyra av sex respondenter tycker att engagemang kommer när medarbetare blir involverade 
och informerade, exempelvis vara med om beslut som rör dem. Bertilsson påpekar precis som 
ytterligare två andra respondenter att det är extra viktigt att den informella ledaren förstår 
beslut som tas. Att det är extra viktigt beror dels på att medarbetarna kommer att fråga den 
informella ledaren samt att den informella ledaren per automatik kommer att sprida beslutet 
och få medarbetarna engagerade i det. Genom engagemang från ledarens sida och att få 
medarbetarna engagerade kommer gynna såväl effektivitet som prestationer, relaterade till 
arbetet (George, Sims, McLean & Mayer, 2007). Om medarbetarna alltid enbart gör de som 
de blir tillsagda, utan engagemang, då är ledaren fel ute, hävdar Davidsson. Hsieh och Wang 
(2015) menar att det uppnås högre kvalitét och prestanda i arbetet genom att känna 
engagemang. Carlsson menar att det är viktigt att arbeta nära varandra för att få en bra 
gruppdynamik och ett effektivt arbete, då Carlsson personligen saknar det på sin arbetsplats.  	  

5.1.4 Ansvarstagande 
	  

Att bidra till organisationens bästa gör medarbetaren genom att ta aktiv del i arbetsplatsens 
utveckling. Det ger respondenterna medarbetarna möjlighet till, genom att ha ett konstruktivt 
förhållningssätt till bland annat medarbetare och chefer. Ledarskapet blir i detta fall en social 
process där chefens roll är att försöka stärka denna process och skapa förutsättningar för ett 
gemensamt initiativ och ansvarstagande (Lätt, 2015). Alla respondenterna tycker det är 
positivt med att medarbetarna tar initiativ och ansvar så länge de inte tar ansvar över annan 
personal. Det finns inga problem, som företaget upptäckt i form av att medarbetare tar så pass 
mycket initiativ att det skulle bli ett problem gentemot arbetsledaren, hävdar Andersson.	  

Angående i vilken utsträckning medarbetarna får ta ansvar så är det fyra av sex respondenter 
som tycker att ansvaret kan vara tillräckligt stort om det är arbetsrelaterat, medan de två andra 
menar att det behövs en viss nivå av ansvar och initiativ men att en medarbetare inte ska 
sticka ut mer än de andra. Ledarskap handlar inte bara om hierarki och rangordning, utan att 
det handlar också om att ta ansvar som en medlem i en grupp för att dela ledarskapet för 
organisationens välbefinnande (Mitstifer, 2014). Carlsson menar också att det gäller att inte 
bara ge ansvaret till de personer som vill ha det utan försöka få fram de medarbetare som 
kanske är mer lämpliga att ta ansvar. 	  

I avsaknad av upplevt formellt ledarskap söker följarna en annan individ som fyller 
tomrummet. Därför - avsaknaden av det formella ledarskapet skapar en miljö där informella 
ledare uppkommer och frodas (Miner, 2013). Carlsson som chef menar att det gäller att hitta 
den rätta nivån på ansvar hos medarbetaren så att chefen inte lägger allt för stort ansvar på 
medarbetaren, så att självförtroendet förloras eller tappas. Att delegera ansvar till 
medarbetare gör Andersson, men bara om det är relaterat till arbetsuppgifterna i olika 
områden, förutom personalansvar då Andersson och arbetsledarna har det ansvaret. Gällande 
att informellt ledarskap tar över så behöver inte vara ett bekymmer, menar Andersson. 	  
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5.2 Formellt och informellt ledarskap  
	  

Tre av fem respondenter nämnde alla att de var noga med att informera, så att den person som 
är spindeln i nätet, verkligen förstår syftet. Om denna person är rätt informerad och förstår 
syftet med exempelvis beslut kommer även de andra medarbetarna bli engagerade och 
informerade av personen i fråga. Detta går att koppla till en ledarskapsframgång enligt Luria 
och Berson (2012) då formella ledare tar hjälp av de informella ledarna eftersom de har 
socialt inflytande, motiverar de anställda, samt har makt. Även om respondenterna inte 
medvetet tar hjälp av de informella ledarna är de medvetna om att den person som är social 
och gör sin röst hörd i gruppen, kommer att engagera även de andra medarbetarna. De är även 
medvetna om den negativa aspekten, att om den personen som är bra på att engagera de andra 
medarbetarna inte förstår syftet, eller inte håller med, kommer den personen att tala illa om 
exempelvis beslutet och det sprids negativ energi. Därför är de formella ledarna extra noga 
med informera och få med sig denna person. Sun, Frank, Penuel och Kim (2013) påstår att 
formella ledare kan få hjälp av de informella ledarna i situationer för de har inflytande på 
gruppen. 	  

Det informella ledarskapet varierar på arbetsplatserna men till störst del är det de som har 
mer kompetens alternativt högre social förmåga enligt samtliga respondenter. De visar ofta på 
engagemang och har en vilja att ta ansvar. Följarna, alternativt de andra medarbetarna, 
kommer i många fall med frågor till de informella ledarna - alltså lyfter de upp personen som 
blir en informell ledare. Följarna är redo att följa den informella ledaren. Detta är i enlighet 
med Jönsson och Strannegård (2009) som beskriver förhållandet mellan ledare och följare 
som ett samspel. Vidare beskriver White, Currie och Lockett (2016) att ledarskapet uppstår 
när ledaren uppfattas som ledare av följarna, vilket är det som sker på arbetsplatserna, enligt 
respondenterna. Som tidigare nämnts uppfattar respondenterna de informella ledarna som 
ansvarstagande och att de påvisar engagemang på arbetsplatsen. De är även bra på att 
motivera de andra medarbetarna. Detta är begrepp som kopplas till det autentiska ledarskapet 
som Jönsson och Strannegård (2009) menar är det nutida ledarskapet. De beskriver det 
autentiska ledarskapet, precis som Hsieh och Wang (2015) gör, nämligen att de etablerar 
långsiktiga relationer med medarbetarna då de leder med hjärtat och jobbar ständigt på sin 
egna utveckling genom att lyssna på feedback. Detta stämmer på de informella ledarna, då de 
ofta skapar band till de andra medarbetarna då medarbetarna lyfter upp den informella 
ledaren till den positionen. Dock är den informella ledaren inte alltid varse om det och utövar 
därmed inte autentiskt ledarskap medvetet. 	  

Det som skiljer sig framförallt mellan att vara formell och informell ledare är att en informell 
ledare saknar befogenheter till beslutsfattande samt att de har begränsade ansvarsområden 
(Miner, 2013). I många fall, som två respondenter presenterade, förändrades de som fört ett 
informellt ledarskap när de fick den formella titeln, till något negativt. Alltså verkade 
personerna i fråga i sin tidigare roll, som informell ledare, bättre. Detta för att de är bra ledare 
i att engagera och motivera medarbetarna/kollegorna men när det kom till beslutfattande och 
kommunikation på en formell nivå så tappade de det. Informella ledare känner starkt att en 
formell titel skulle ändra dynamiken i hur de arbetar, hävdar Sanborn (2006). Två av sex 
respondenter säger att de som de upptäckt har en informell roll, som många lyssnar på och 
har ledarskapsförmågor samt är duktig på arbetet förändras när de fått en formell titel. I en 
del fall har denna så kallade uppflyttning alternativt befordring inte gett något positivt 
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gensvar, snarare tvärtom. De har löst problemen på olika sätt men ett av sätten är att erbjuda 
personen i fråga att gå tillbaka till sin förra tjänst där personen fungerade bättre och var 
duktig. Personen gjorde mer nytta där än i den formella rollen. Som i fallet hos Davidsson, att 
killen sa upp sig på eget bevåg då han kände att kommunikationen och engagemanget genom 
samarbetet med medarbetarna inte fungerade. 	  
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6. Slutsats, våra bidrag, vidare forskning 

6.1 Slutsats 
	  

• I vår studie framkom det att de informella ledarna uppfyller de fyra teman som 
framtagits förtroende, gemenskap, engagemang och ansvarstagande. Den informella 
ledaren blir en nyckelperson för såväl formell ledare som andra medarbetare genom 
att de är engagerade i arbetet och har social kunskap samt förtroende: 	  

	  

• De informella ledarna agerar i enlighet med autentiskt ledarskap, då de skapar 
långsiktiga relationer med de andra medarbetarna, vilket de formella ledarna bör vara 
varse om och dra nytta av deras ledarskapsförmågor.  	  

	  
• Formella ledare drar nytta av de informella ledarnas förtroende ifrån medarbetarna 

genom att ge dem ansvar på olika nivåer och olika områden. Då de blivit utsedda 
informella ledare genom medarbetarna, att sprida vidare information som den 
formella ledaren ger. De formella ledarna vet att de andra medarbetarna kommer 
förstå om den informella ledaren informerar då de har förtroende för denna. 	  

	  
• Genom att informera och involvera medarbetarna i beslut alternativt idéer som den 

formella ledaren har kommer det uppstå högre gemenskap och engagemang i arbetet. 
Den formella ledaren säkerställer att den informella ledaren förstår idéerna, för att det 
finns vetskap om att det kommer spridas korrekt till de andra medarbetarna efter det 
och den informella ledaren kommer engagera dem i besluten. 	  

	  
• Informella ledare påvisar ansvarstagande, därmed drar de formella ledarna nytta av 

dem genom att ge dem ansvar och i vissa fall ger dem befordring till en formell titel. 	  

	  

• De drar nytta av de informella ledarna i att få igenom sina idéer, då de vet att de 
fungerar som spindeln i nätet och sprider samt förmedlar information. 	  

6.2 Våra bidrag 
	  

Vår studie bidrar till att förstå hur formella ledare/chefer drar nytta av det informella 
ledarskapet på arbetsplatsen. Det visar sig att de använder informellt ledarskap bland annat 
som en informationskanal ut till de andra medarbetarna då de informella ledarna har 
kompetenser och påvisar ansvarstagande, engagemang, ökar gemenskapen och har förtroende 
ifrån de andra medarbetarna. 	  
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6.3 Vidare forskningsarbete 
	  

Vidare forskning efter våra bidrag till forskningen skulle kunna vara att försöka generalisera 
resultatet, se om våra bidrag och slutsatser är generellt för alla branscher eller om det är 
någon bransch som avviker. Det vore också intressant att undersöka om resultaten blir 
detsamma utifrån ett annat perspektiv, exempelvis att den empiriska data istället består av 
intervjuer ifrån medarbetare och inte chefer. Upplever medarbetarna informellt ledarskap på 
samma vis som de formella ledarna, gällande positiva samt negativa perspektiv. 	  

Det framkom att en del informella ledare inte klarar att axla rollen som formell ledare när de 
blivit befordrade – hur kommer det sig? Det vore en intressant aspekt att undersöka. 
Ytterligare ett perspektiv är att om den informella ledaren anser sig vara det och på vilket 
sätt? Är den varse om att de formella ledarna drar nytta av det, som en informationskanal ut 
till de andra medarbetarna? Det är något som går att vidare forska på som kan bidra till högre 
förståelse inom dels gruppdynamik och även ledarskap. 	  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 	  

Inledning Intervju 

Vi gör en studie kring formellt och informellt ledarskap och har genom en litteraturstudie 
tagit fram en frågeguide inom fyra olika teman. 

Presentation	  

1. Vilka vi är, namn och bakgrund.  
2. Ändamålet med undersökningen.  
3. Hur informationen som kommer fram under intervjun ska användas. 
4. Vill du vara anonym?  
5. Går det bra om vi spelar in?  

	  
Inledande frågor 

1. Vilken befattning har du inom företaget?  
2. Hur länge har du arbetat som det?  
3. Vad ingår i dina arbetsuppgifter?  
4. Utför du samma uppgifter som medarbetarna? 

	  
Tema 1 Förtroende och öppenhet	  

1. Har medarbetarna har förtroende för dig?	  
a. I sådana fall på vilket sätt?	  

2. Har du förtroende för dina medarbetare?	  
3. Finns det medarbetare som har mer förtroende än någon annan?	  

a. I sådana fall, på vilket sätt?	  
4. Hur ger du feedback? Både positiv och negativ.	  
5. Finns det någon i arbetsgruppen som ifrågasätter ditt tankesätt?	  

a. Hur hanterar du det?	  
b. Förekommer oenigheter mellan medarbetarna	  

Tema 2 Gemenskap och samarbete	  
	  

1. Hur samarbetar medarbetarna?	  
2. Hur samarbetar du med medarbetarna?	  
3. Hur försöker ni gagna gemenskapen bland medarbetarna? 	  
4. Finns det grupper som har mer gemenskap än andra?	  

a. I sådana fall hur?	  
b. Är det någon specifik medarbetare som styr upp gemensamma aktiviteter?	  
c. Är det någon som styr gruppen till mer gemenskap och samarbete?	  

5. Hur skulle du kunna dra nytta av en medarbetare med ledaregenskaper?	  
6. Hur skulle du hantera en situation om en medarbetare som andra medarbetare lyssnar 

mycket på inte lyssnar på dig? 	  
7. Upplever du att medarbetarna lyssnar på dina idéer tex kring gemenskap alternativt 

målet och visionen? 	  
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Tema 3 Engagemang & meningsfullhet	  

1. Hur gör du som ledare för att få medarbetarna motiverade och engagerade till 
arbetet?	  

2. Är medarbetarna bra på att engagera varandra i arbetet?	  
3. Motiverar medarbetarna dig som ledare i arbetet?	  
4. Hur gör du för att skapa en relation till medarbetarna?	  
5. Hur gör du för att involverar medarbetarna i företaget?	  

	  
Tema 4 Ansvarstagande och initiativförmåga 

1. Hur tänker du som ledare kring medarbetarnas ansvarstagande och 
initiativförmåga?	  

2. Är det någon medarbetare som tar mer ansvar än någon annan?	  
a. I sådana fall på vilket sätt?	  

3. Skulle du kunna delegera ansvar till någon som ansvarar för fler eller andra delar än 
de andra medarbetarna?	  

4. Är det någon medarbetare som tar mer initiativ än andra?	  
5. Finns det någon som vänder sig till någon annan i gruppen gällande arbetsfrågor?	  
6. Är det någon i arbetsgruppen som du vänder dig till med frågor?	  
7. Om det är en medarbetare som leder dina likvärdiga medarbetare, hur agerar du då?	  

a. Ser du något positivt med det?	  
8. Hur skulle du göra i en situation där du märker att medarbetarna lyssnar mycket på en 

annan medarbetare?	  

Avslutning 	  

Nu tror vi att vi har fått belyst det som vi var intresserade av. Går det bra att vi återkommer 
om vi har några följdfrågor? 	  
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Bilaga 2 

Operationaliseringsschema	  
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