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Förord 
 
Vårt arbete med uppsatsen har varit krävande och jobbig på många sätt men när vi nu ser 
tillbaka på det kan vi verkligen uppskatta alla de steg i inlärningsprocess som vi genomgått. 
Vi känner att vi har fått god insikt både i problemområdet och i själva uppsatsarbetet på ett 
sätt som vi inte riktigt kunde föreställa oss när vi startade med uppsatsen.  
 
Vi vill framföra ett stort tack till våra respondenter för deras deltagande trots det känsliga 
ämnet, utan er öppenhet och ärlighet skulle inte arbetet vara möjligt. Vi vill också tacka vår 
handledare som hjälpt oss att utveckla vårt tänkande och varit ett stort stöd i arbetsprocessen.  
 
Halmstad maj 2006 
 
 
 
Anne-Marie Bennet-Kjellsson  Fredrik Johansson Marcus Welinder 
 
 



 

 

Sammanfattning 
 
I vår uppsats har vi studerat produktionsföretag i koncerner under en avvecklingsprocess. Vår 
fokus har legat på att studera hur den övergripande chefen på respektive företag har hanterat 
den situation som uppstått under avvecklingen. De faktorer vi valt att studera är ledarskap, 
ledarskapsstilar och motivation. Vi ville se om chefernas syn och beteende på det 
problemområde vi valt ändrades under avvecklingsprocessen och vilka faktorer cheferna såg 
som mest grundläggande under samma process.  
 
Under vår studie har vi sett både likheter och skillnader mellan de olika cheferna. 
Respondenterna skiljer sig åt när det gäller ledarskapsstil, syn på ledarskap och motivation. 
Med dessa olikheter i respondenternas ledarskap anser vi att de likheter cheferna prioriterar 
under avvecklingsprocessen blir mycket mer intressanta. Det gäller främst respondenternas 
syn på vikten av att de uppsagda ska finna nya arbeten men även att det finns ett socialt stöd 
och en förståelse från omgivningen som prioriteras av respondenterna.  
 
Vi anser att vår studie är relevant, detta för att företag inom koncerner avvecklas trots god 
vinst av flera olika anledningar. Det är därför viktigt för företagen att behålla ett gott rykte för 
att övriga delar av koncernen inte ska påverkas negativt för att företagets varumärke inte 
heller ska påverkas under och efter en avveckling. 
 
Summary  
 
In our essay have we studied Production Company in a combine during wind up. Our focus 
have legacy on that study how the overall director on the different companies manage to 
handle the situation that occurred during the wind up. The factors we chosen to study is 
leadership, different style of leadership and incentive. We wanted to see if the directors’ sight 
and behaviour on the subject we selected changed during wind up and which factors the 
directors saw as the most fundamental during the same process.  
 
During our study have we seen both similarities and differences between the different 
directors. Interviewees differ ate when it goes for style of leadership, sight on leadership, plus 
motivation. With these diversities in leadership of the interviewees is our opinion that the 
similarities the leaders give priority to become more interesting. It goes for foremost on 
interviewees’ sight on importance of that those who had been given notice shall find new 
employments but also that there are a social support and an understanding from surroundings 
that is pointed out of interviewees.  
 
We think that our study is relevant, this in order to company within a combine which does 
wind ups, despite good result, of several different reasons. That’s why it’s important for 
companies that keep a good reputation in order to other divides of the combine not shall  be 
affected negative in order to the company's trademark not either shall be affected during and 
after a wind up. 
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1. INLEDNING 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till ämnet, studiens problemställning, förtydliga 
vårt syfte och definiera centrala begrepp.  

1.1 Bakgrund  
 
Vilka svåra situationer kan en ledare komma att ställas inför? Det var den fråga som 
egentligen började vårt uppsatsarbete, och när vi diskuterade denna fråga fram och tillbaka 
var vi slående överens om att leda under en avveckling måste vara både krävande, svårt och 
ställa krav på ledarskapet. Ser vi till de anledningar avvecklingar sker har det förändras från 
att främst styrka avvecklingar med dåliga resultat och olönsamhet, till att idag även avveckla 
företag eller delar av företag, för att flytta produktionen till länder med billigare arbetskraft 
eller slå ihop flera produktions enheter inom en koncern. Beslutet att avveckla en del av ett 
företag kan ligga hos en ledning i ett annat land och till och med på en annan världsdel och 
kan grundas på helt andra anledningar än dålig lönsamhet. Det är inte bara anledningarna till 
att avveckla företag eller delar av företag som har ändrats utan också situationen för 
avvecklingen. När en del i ett företag flyttas eller läggs ner kan produktionen behöva fortsätta 
i viss mån även under tiden avvecklingen sker och det ökar kraven på ledarskapet. Även dålig 
publicitet är en faktor som ett företag som står inför en avveckling behöver beakta, får ett 
företag mycket dålig publicitet under en avveckling kan det komma att påverka både 
företagets framtida försäljning och personalens välbefinnande och prestation i andra delar av 
företaget. Vi har även fört en diskussion kring huruvida en avveckling innebär en krissituation 
men har valt att inte definiera en avveckling som en krissituation då vi anser att ett sådant 
antagande skulle begränsa oss i vår studie. När vi började kolla djupare på ledarskap under 
avveckling kom det upp några frågor som vi inte kunde hitta svar på inom den befintliga 
litteraturen. I en speciell situation som en avveckling innebär vill vi se ur ledarens perspektiv, 
det vill säga hur ledaren uppfattar situationen och ledarens erfarenheter. Vi tror att en ledare 
som har utövat sitt ledarskap under en avveckling har praktiska erfarenheter, dessa 
erfarenheter vill vi studera och om möjligt koppla till befintliga teorier.  
.         

1.2 Problemformulering 
 
Hur prioriterar en övergripande chef när han eller hon leder sin personal under 
avveckling av ett företag inom en koncern? 
 

- Hur motiverar den övergripande chefen de anställda under avvecklingen? 
 

- Använder sig den övergripande chefen av en speciell ledarstil under avvecklingen, och 
i så fall vilken?  

 
- Förlorar övergripande chefen några medel eller möjligheter att leda sin personal vid 

en avveckling, och i så fall vilka? 
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1.3 Syfte  
 
Syftet med studien är att beskriva ledarskapet hos en chef som har ett övergripande ansvar för 
personalstyrkan under en avveckling. Vi kommer att beskriva chefernas syn på ledarskap och 
motivation både under avveckling och under mer ordinära förhållande, detta för att kunna se 
vad som är specifikt för ledarskap och motivation under en avvecklingsprocess.  
  
Vi vill också förstå hur ledaren agerar under avvecklingen utifrån ett 
ledarskapsstilsperspektiv. Använder sig ledaren av en speciell ledarstil under 
avvecklingsprocessen och kan vi se likheter mellan olika ledare och deras ledarstilar då 
avvecklingen sker?        

 1.4 Centrala begrepp 
 
Övergripande chef 
Med detta menar vi en chef på företaget som har ett överordnat ansvar för personalen. 
Exempel på vad vi menar med övergripande chef kan var en platschef, personalchef eller på 
ett mindre företag en VD.   
 
Personalchef 
När vi skriver personalchef syftar vi på respondent 1, en av de chefer vi har intervjuat. 
 
Platschef  
När vi skriver platschef syftar vi på respondent 2, en av de chefer vi har intervjuat. 
 
Personal, anställda och medarbetare 
Vi jämställer personal, anställda och medarbetare och ser inte några skillnader mellan dem. 
Med dessa ord syftar vi till de personer som jobbar i företaget och står under den 
övergripande chefen i företagets hierarki. Vi har växlat mellan orden för att få ett mer varierat 
språk.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
 
Vi har valt att börja vår teoretiska referensram med att definiera ledarskap för att sen gå 
vidare till olika ledarskapsstilar och därefter olika beteendemönster. Slutligen har vi valt att 
titta närmare på motivation och motivationsteorier.  

2.1 Ledare – ledarskap 
 
Ledare är, i socialpsykologisk bemärkelse, en person som vid en viss tidpunkt eller under en 
viss tidrymd har mer inflytande än övriga medlemmar i grupperna. Ledarskap är förmågan att 
skapa de betingelser som gör att medarbetarnas kunskap, förmåga, intresse, initiativkraft och 
vilja till samverkan koncentreras för att på bästa sätt genomföra förelagda uppgifter med 
tillgängliga resurser (Almgren, 1976). 

2.2 Ledarskapsstilar 
 
Yukl (2004) beskriver ett antal olika ledarskapsstilar, vi har valt ut några av dessa och 
kommer förtydliga de här under. 

2.2.1 Hänsynstagande ledarskap 
 
Den här kategorin involverar ledaren i människor och mellanmänskligt förhållande. Ledaren 
spelar på det vänskapliga och stödjande och visar omtanke för de underordnades behov och 
känslor. Detta exempelvis genom att göra personliga tjänster, försvara en underordnad, 
rådfråga underordnade i viktiga frågor, är villig att acceptera förslag från underordnade och 
behandla en underordnad som en jämlike (Yukl, 2004). 

2.2.2 Deltagande ledarskap 
 
Effektiva ledare använder sig mer av grupputbildningar eller handledning i grupp istället för 
att handleda alla underordnade en och en. Gruppmöten förenklar underordnades deltagande i 
beslutsfattande, det förenklar kommunikationen, det gynnar samarbetet och detta främjar 
besluten vid en konflikt genom att gruppen är mer sammansvetsad och lättare kan komma 
fram till att fatta ett beslut. Erkännande innefattar att ge beröm och visa uppskattning mot 
andra för att det ska bli effektiva prestationer och viktiga bidrag till organisationen. 
Erkännande hjälper till att stärka önskvärda beteenden, förbättra interna relationer och öka 
arbetstillfredsställelsen. Rollen som en ledare har i en sådan här grupputbildning eller 
handledning är att guida diskussionen, stödja den, hålla den konstruktiv och leda den till en 
problemlösning. Ett deltagande ledarskap leder inte till en avsägelse av ansvar utan ledaren 
behåller allt ansvar för de beslut som fattas och resultatet som blir därefter (Yukl, 2004). 

2.2.3 Karismatiskt ledarskap 
 
Det som kännetecknar en karismatisk ledare är att ledaren skapar en interaktiv process mellan 
sig själv, sina medarbetare och den rådande situationen. Vidare ger den karismatiska ledaren 
upphov till entusiasm och stärker förtroendet bland sina medarbetare genom att bygga upp en 
vision och bygger sedan ytterliggare på sitt förtroende bland medarbetarna genom att uppnå 
den uttalade visionen (Yukl, 2004). Den ledare som har en karismatisk ledarstil har väldigt 
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ofta ett väldigt stort inflytande på den organisation han eller hon är verksam i. Att som ledare 
besitta ett stort inflytande har även en baksida vilket visat sig då många entreprenörer som 
etablerar ett framgångsrikt företag är tyranner och egenfantaster, vars handlingar kan komma 
att stjälpa företaget. En karismatisk ledare har en stark personlig styrka vilket gör dem 
okänsliga, manipulativa, defensiva, dominerande och impulsiva. Men det finns även 
karismatiska ledare som främst prioriterar de ideologiska målen och ser mer till faktorer som 
är fördelaktiga för organisationen (Yukl, 2004). 

2.2.4 Auktoritärt ledarskap 
 
Med auktoritet menas befogenheterna, skyldigheterna och åliggandena att fatta vissa beslut på 
grund av den befattning personen i fråga har inom organisationen (Yukl, 2004). En ledare 
som använder sig av auktoritärt ledarskap använder sig av den makt som han eller hon besitter 
för att leda. Personalen ifrågasätter inte den auktoritära ledaren utan följer direktiven då detta 
är vad som förväntas och krävs utav personalen. De anställda har inget inflytande på ledaren 
när det kommer till att fatta beslut och deras åsikter har inget större värde i den auktoritära 
ledarens ögon. 

2.3 LEAD-modellen 
 
I boken ”Praktiskt ledarskap” (Berggren, Gillström, Gillström & Östling, 1998) använder 
författarna sig av en LEAD-modell när de ska beskriva olika ledarskapsstilar. Trots att boken 
är skriven utan en akademiskt korrekt referenshantering anser vi att LEAD-modellen kan 
hjälpa oss förtydliga ledarstilen hos våra ledare. Berggren et al. (1998) beskriver LEAD-
modellen som består av fyra olika stilar, lyssna, entusiasmera, argumentera och dirigera.  

2.3.1 Lyssnastilen 
 
Lyssnastilen kännetecknas av att ledaren använder sig av aktivt lyssnande och gör detta 
oberoende om åsikterna går emot ledaren. Ledaren uppmuntrar även andra till att komma med 
idéer och har lätt för att delegera ut uppgifter och ansvar (Berggren et al., 1998). 

2.3.2 Entusiasmerastilen 
 
Det som karaktäriserar entusiasmerastilen är ledarens sätt att motivera sin personal med sitt 
sätt att beskriva mål, visioner och möjligheter. Ledaren skapar även en stark laganda och visar 
med sitt kroppsspråk på entusiasm och energi (Berggren et al., 1998). 

2.3.3 Argumenterastilen  
 
Argumenterastilen bygger på att ledaren bygger och motiverar sina idéer och förändringar på 
fakta och statistik. Om ledaren stöter på motstånd argumenterar han eller hon gärna för sin sak 
och lyssnar på andras argument (Berggren et al., 1998). 

2.3.4 Dirigerastilen  
 
När en ledare använder sig av dirigerastilen säger han eller hon väldigt tydligt ifrån när någon 
i personalen gör rätt eller fel. Ledaren både lockar med belöningar och sätter press på 
personalen för att få dem att göra det han eller hon vill (Berggren et al., 1998). 
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2.4 Beteendemönster  
 
Med hjälp av frågeformulär som mätte ledarens omtänksamhet, betydelse och initiativtagande 
gjordes undersökningar av ledarskapsbeteende mellan 1960-talet till mitten av 1990-talet av 
psykologer. Hundratals studier gjordes för att se hur dessa beteenden var korrelerade med 
kriterierna av ledarskapets effektivitet såsom underordnades tillfredsställelse och prestation. I 
Yukl (2004) nämns det två universitet som gjort en sådan undersökning, det är Ohio State 
University och Michigan University. I undersökningarna kom de fram till att de allmänna 
mönstren av forskningsresultaten föreslog att effektiva ledare använder sig av det beteende 
som är passande för en specifik situation. Mycket av forskningen på ledares effektivitet säger 
att för en speciell situation är några specifika beteenden mer relevanta än andra.  

2.4.1 Initierande strukturs beteende 
 
I den här kategorin tar Yukl (2004) upp beteenden som involverar ledarens intresse för att 
genomföra en uppgift. Det viktiga för en ledare är att strukturera upp arbetet utifrån de roller 
som ledaren och de underordnade har för att kunna arbeta mot att nå de uppsatta 
uppgiftsmålen. Exempelvis sker detta genom att kritisera långsamt arbete, påpeka hur viktigt 
det är med att hålla deadlines, bibehålla hög standard på utförandet och be de underordnade 
att följa standardgenomförandet. Om det uppstår problem så ska ledaren finnas där för att 
komma med förslag på hur problemet ska kunna lösas. 

2.4.2 Uppgiftsorienterat beteendemönster 
 
Effektiva ledare koncentrerar sig på att planera och utbilda sin personal inom det 
uppgiftsorienterade området. De lägger inte ner tid och energi på att göra samma jobb som de 
redan delegerat ut till sina underordnade. Istället samordnar en effektiv ledare aktiviteter för 
de underordnade och ser till att de delegerade uppgifterna fungerar som de ska. Ledaren gör 
detta genom att förutse att förråden innehåller det material som kan behöva användas och att 
teknisk assistans finns vid behov (Yukl, 2004). 

2.4.3 Relationsorienterat beteendemönster 
 
Det relationsorienterade beteendemönstret bygger vidare på initierande strukturs beteende. 
Enligt Yukl (2004) är även här den effektiva ledaren mer stödjande och hjälpsam mot sina 
underordnade. I det effektiva ledarskapet är det viktigt att det visas förtroende och att det går 
att lita på ledaren, det är det som är det stödjande beteendet. Ledaren är vänlig och 
hänsynsfull och försöker lösa sina underordnades problem. Ledaren hjälper till att få sina 
underordnade att ta sin karriär i rätt riktning. Det är viktigt att hålla sina underordnade 
informerade och att visa uppskattning för det genomförda arbetet. Dessa behov är lite lika 
hänsynstagande ledarskap. Stötta, utveckla och erkännande är nycklar till 
relationsorienterande beteenden. Stöttande inkluderar hur en ledare visar omtanke för någons 
känslor och behov och hur de accepterar detta. En ledare som är omtänksam och personlig 
mot människor har större chans att vinna deras förtroende och lojalitet. 
 
Alla dessa beteendemönster som Yukl (2004) tar upp nämner planering, klargörande och 
övervakande. Dessa är specifika uppgiftsorienterande beteenden som påverkar underordnades 
prestation. Om vi ser till de punkter som alla beteendemönstren tar upp så involverar 
planeringen beslutande om mål, prioritering, strategier, tilldelning av resurser, uppdelning av 
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ansvar, schemaläggning av aktiviteter och fördelning av ledarens egna tid. Klargörandet är att 
ledaren ska ange uppgifter, förklara arbetsansvar, förklara regler och procedurer, prioritera 
kommunikation, sätta specifika prestationsmål och deadlines. Övervakandet involverar att få 
information som behövs för att utvärdera aktiviteterna av en arbetsgrupp eller de 
underordnades individuella prestationer och utveckling innehåller beteende som har avsikt att 
öka arbetsrelevanta färdigheter och underlätta en persons arbetsanpassningar för att kunna 
hjälpa till att klättra i karriären och kanske bli befordrad. 
 

2.5 Motivationsteori 
 
När det kommer till motivationsteorier har vi valt att börja med de mest grundläggande. 
Dessa teorier kanske kan upplevas som gamla och omoderna men vi anser att de är 
fundamentala för att förstå vad som motiverar en människa.  
 
Människan strävar ständigt efter att tillfredsställa sina behov och bär på så sätt sin motivation 
med sig. Individens prestation och beteende blir slutligen beroende av vilka möjligheter att 
tillfredställa behoven som erbjuds i miljön. 
 
För att förklara vad som är drivkraften bakom mänskliga prestationer har det utvecklats en del 
modeller och teorier. 

2.6 Behovshierarki 
 
En av de mest grundläggande motivationsteorier som idag används är Maslows 
behovshierarki som även går under namnen behovstrappa och behovspyramid. Maslows mål 
med behovshierarkin var att fastställa olika grundläggande psykologiska mekanismer 
(Granberg, 1999).  
 

1. Fysiologiska behov 
2. Trygghetsbehov 
3. Sociala behov 
4. Behov av status och prestige 
5. Behov av självförverkligande  

 
Grundtanken är att när ett behov är uppfyllt så prioriteras ett nytt behov. Maslow menade att 
människan är en sökande varelse och söker alltid något nytt. Dock är behovet av 
självförverkligande omättligt. Granberg (1999) förtydligar Maslows olika trappsteg enligt 
följande, fysiologiska behov som hunger, värme och sömn. Vidare förklaras trygghetsbehov 
som skydd och trygghet och de sociala behoven är att individen känner att den hör hemma 
någonstans, känner gemenskap och kamratskap. Behovet av status och prestige förklarar 
Granberg (1999) som självrespekt och självförtroende men också ett behov av respekt, ansvar 
och erkännande. Det sista steget på behovshierarkin är självförverkligande vilket Granberg 
(1999) beskriver som att individen känner att den ständigt utvecklas. 
Abrahamsson och Andersen (1998) förtydligar att Maslow ansåg också att den rangordning 
som behoven står är kan variera från person till person. Dock är Maslows behovshieraki inte 
framtagen med tanke på arbetslivet fastän det är där den mest används utan Maslow skapade 
den med sina erfarenheter från klinisk psykologi. Teorin har inte heller fått starkt stöd av 
vetenskapliga studier då det är svårt att vetenskapligt testa teorier av denna sort (Abrahamsson 
och Andersen, 1998).     
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2.7 Teori X och Y 
 
Enligt Almgren (1976) så bestäms det beteende en ledare har mot sina medarbetare bland 
annat av vilka uppfattningar ledaren gör om sina medarbetares prestationer och deras vilja att 
genomföra deras arbete väl. En man vid namn McGregor har med utgångspunkt från en rad 
sociologiska studier av ledningsformer inom olika organisationer formulerat Teori X. 
Individens beteende rättas till stor del efter de attityder som han eller hon har. Med 
utgångspunkt från detta så innebär det att även en chef anpassar sina ledningsprinciper efter 
de attityder som han eller hon har till bland annat sina underordnade. Om en chef anser att 
medarbetarna eller de underordnade inte vill arbeta så tillämpar chefen en auktoritär ledning. 
Det innebär att chefen bestämmer ensam och använder sig av direktstyrning. Medarbetarna 
trivs inte och de har inget intresse för arbetet vilket leder till att de bara gör det de blir 
tillsagda som resulterar i låg produktivitet. Med en viss inställning beter individen sig på ett 
visst sätt. Detta får konsekvenser, vilket en ledare observerar. Observationerna stärker den 
inställning som finns från början och övertygelsen ökar om att tidigare beteende var rätt och 
så vidare. Teori X blir alltså självuppfyllande. Om en ledare tänker att den vanliga människan 
har en motvilja till arbete och undviker det så mycket som möjligt så leder det till att ledaren 
fortsätter tänka i de banorna. Ledaren tänker att eftersom viljan saknas och människan tycker 
illa om sitt arbete måste hon tvingas, kontrolleras eller hotas med straff för att utföra rimliga 
prestationer. När tankeverksamheten kommit så långt så leder det till att ledaren tror att den 
vanliga människan föredrar att låta sig ledas, önskar undvika ansvar, har endast obetydliga 
ambitioner och vill framförallt ha trygghet (Almgren, 1976). 
 
McGregor har också formulerat Teori Y. Den bygger på helt andra antaganden om människan 
än Teori X och den kan relateras till Maslows behovshierarki. Människan strävar efter att 
arbeta sig uppåt i pyramiden för att nå självförverkligande. Chefens tankeverksamhet är att 
det är lika naturligt för människan att anstränga sig psykiskt och fysiskt som det är att vila och 
koppla av. Människan vill leda och kontrollera sitt eget arbete för ändamål som hon känner är 
angelägna. Belöningar och bestraffningar har begränsad betydelse. De flesta har fantasi, 
uppfinningsrikedom och behov av att skapa. Detta innebär att chefen har förtroende för 
medarbetarna och vice versa. Chefen informerar och delegerar och bestämmer i samråd med 
medarbetarna vilket leder till målstyrning. Medarbetarna känner stor trivsel och de har 
intresse för arbetet. Alla arbetar under eget ansvar och det innebär att det blir ökad 
produktivitet. Den ”onda cirkeln” i Teori X motsvaras här av det omvända förhållandet på 
grund av att chefen har en positiv människosyn (Almgren, 1976). 

2.8 Yttre och inre faktorer 
 
Det finns ytterligare en teori som Almgren (1976) tar upp. Det är Herzbergs tvåfaktorsteori, 
den kan också betraktas med utgångspunkt från Maslows behovshierarki. I grunden till teorin 
ligger studier med de faktorer som främjar arbetsmotivationen för olika tjänstemannagrupper i 
många länder. Herzberg kom fram till att de faktorer som var av betydelse för att skapa 
motivation i arbetet kunde delas in i två grupper. De yttre faktorerna är sådana faktorer som 
kan förknippas med otrivsel på arbetsplatsen. För att undvika otrivsel kan faktorerna 
förbättras men det är svårt att med dessa faktorer skapa en positiv tillfredställelse på 
arbetsplatsen. De yttre faktorerna är bland annat lön, fysisk miljö, personalpolitik, 
arbetsledning och arbetsvillkor. Dessa brukar chefer prioritera högst när det ska ske 
förbättringar(Almgren, 1976). 
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I den andra gruppen, inre faktorer, ingår faktorer som kan höja tillfredsställelsen med arbetet 
även på längre sikt. Herzberg kallar även de inre faktorerna för motivationsfaktorer. Dessa är 
framgångsrikt utförande av arbetsuppgiften, arbetsuppgiftens värde i sig, erkännande, ansvar 
och utvecklingsmöjligheter (Almgren, 1976). 
 
Det är alltså enligt Almgren (1976) de inre faktorerna som avgör om tillfredsställelsen ska bli 
hög och varaktig. De yttre faktorerna ger bara en acceptabel arbetstillfredsställande och det 
endast om alla faktorerna är tillfredställda. När den acceptabla nivån nåtts så spelar en ökning 
av till exempel lönen ingen större roll på längre sikt. 

2.9 Pengar och motivation 
 
För att motivera sina anställda är det viktigt med återföring, belöning och beröm enligt Aaurm 
Andersen och Abrahamsson (1998). Om belöningar ska vara effektiva måste de komma direkt 
efter den önskade handlingen, det vill säga att det blir en koppling mellan handlingen och 
belöningen. Det finns en rad olika forskningsarbeten som berör lönen som en 
motivationsfaktor. De flesta jobbar för pengarnas skull och pengar ger oss möjlighet att skaffa 
de varor och tjänster som varje individ ser som värdefulla. Men pengar ger inte bara mat och 
husrum utan de spelar också en stor roll för att varje individ ska uppnå en känsla av värde, 
självaktning och status. Det är en klar skillnad på hur människor ser på pengar, vad som är en 
bra inkomst och vad pengar betyder för just dem. Vissa människor har utbildning, färdigheter, 
begåvning eller erfarenheter som gör det möjligt för dem att tjäna mer pengar än andra men 
det finns även de som är villiga att jobba extra hårt och länge för att tjäna pengar (Aaurm 
Andersen & Abrahamsson, 1998). 
 
Även om pengar anses vara ett huvudskäl till att människor arbetar så varierar beloppet som 
accepteras som lön betydligt. Det finns människor som jobbar länge och hårt för en liten lön 
och det går att ifrågasätta vad det är som gör att de inte begär mer lön eller byter jobb. Lönen 
har uppenbarligen en stor betydelse, men är samtidigt långt ifrån den enda faktorn av 
betydelse för tillfredsställelse i jobbet (Aaurm Andersen & Abrahamsson, 1998). 

2.10 Arbetsmotivation 
 
Det är inte bara de goda arbetspresentationerna som ska belönas utan även aktiviteter som till 
exempel kompetensutveckling, som indirekt är i enlighet med företagens intressen (Sandberg, 
Å. (red.), le Grand, C. 1987). Det har blivit mer och mer viktigt att motivera sina anställda att 
av egen vilja satsa i sitt arbete. Det finns tre orsaker enligt Le Grand som brukar vara viktiga 
för utvecklingen att motivera. 
 

1. Arbetet har blivit mer självständigt och kvalificerat, vilket gör det svårare att 
kontrollera den anställde och att relatera arbetsinsatsen till belöning. Andelen 
kvalificerade jobb har ökat kraftigt sedan 1960-talet medan de okvalificerade har 
minskat. 

 
2. Arbetet sker allt mer i grupp, vilket för det mesta innebär att en persons arbetsinsats 

inte enbart beror på henne själv utan också på andras prestationer. Arbetet i grupp gör 
det svårt att avgränsa vad en person presterat och vad de andra i gruppen åstadkommit. 
Arbetet i grupp innebär att det ömsesidiga beroendet mellan individers arbetsinsatser 
har ökat. 
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3. Produktionsmarknaderna har blivit allt mer växlande. Konkurrensen har ökat och 
teknologin och produkterna förändras snabbare. Allt detta ställer högre krav på de 
anställdas omställningsförmåga och flexibilitet. Detta gäller även företagen. 
Personalen måste därför uppmuntras till att skaffa högre kvalifikation i sitt arbete 
inom företaget. Det kan göras exempelvis genom att flytta mellan flera arbetsgrupper 
eller att ställas om till helt nya arbeten. 

 
Sammanfattningsvis betyder dessa förändringar att det blir allt viktigare för arbetsgivaren att 
skapa känslor av delaktighet samt att motivera och engagera de anställda i företagets 
verksamhet. Det har skett en bred, global förändring i företagens interna struktur och 
anställningspraxis i riktning mot att knyta starka och långvariga band mellan de anställda och 
företaget. De moderna kontrollsystemen inriktar sig inte längre på att motivera utförandet av 
en specifik uppgift, utan belönar engagemang för hela organisationen (Sandberg, Å. (red.) 
1987). Det är denna utveckling som bildar bakgrunden till frågan om hur lönen kan användas 
av ledningen för att skapa arbetsmotivation och vilka problem som kan uppstå. 
 
Det som anses vara viktigt för företaget är att löner måste ses och användas som ett medel för 
att skapa drivkraft till en god arbetsprestation och för andra beteenden som arbetsgivare anser 
vara viktigt för just företaget. Avsikten med att skapa drivkraft är genom att belöna beteenden 
som arbetsgivaren anser är önskvärda. Belöningen antas alltså motivera den anställde att 
uppvisa det önskvärda beteendet (Sandberg, Å. (red.) 1987). 

2.11 Förförståelsemodell  
 
Vi har skapat en modell på vår syn av de viktigaste faktorerna enligt de teorier vi använt. 
 
 
 

 
 
 
 
I modellen ovan har vi delat upp ledarens uppgifter i två faktorer, motivation och ledarskap. 
Under motivation har vi samlat de enligt våra samlade teoriers främsta motivationsmedel 
under en avveckling. Vi har tagit upp monetära medel, socialgemenskap, uppskattning och 
delaktighet som de faktorer som främst motivera de uppsagda under en avveckling. Ledarskap 
har vi delat upp i två kategorier, ledarstil och beteendemönster. Under ledarstil ser vi lyssna 

Ledare 

Motivation Ledarskap 

Monetära medel Social gemenskap 

Uppskattning Delaktighet 

Ledarstil Beteendemönster 

Lyssna Engagera Relationsorienterat 

Personal 
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och engagera som de viktigaste egenskaperna hos en ledare. När det kommer till 
beteendemönster anser vi att det relationsorienterade beteendemönstret är att föredra. 
 
Vi har tagit upp monetära medel, socialgemenskap, uppskattning och delaktighet som de 
faktorer som främst motivera de uppsagda under en avveckling. 
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3. METOD 
 
I metodkapitlet redovisar vi för vilka metoder vi använt oss av för att förstå och beskriva de 
problem som vi önskat att besvara i den här uppsatsen. I det här kapitlet ska vi berätta och  
förklara vad vi gjort för att få svar på vår problemställning. Vi ska  berätta och förklara 
varför vi gjort på ett visst sätt och använt oss av en viss metod och vilka konsekvenser det fått 
för uppsatsen. 

3.1 Metodansats 
 
För att lösa ett problem så är en metod ett sorts hjälpmedel för att få ny kunskap och kan ses 
som en beskrivning av problemet.  Det finns många olika angreppssätt inom metodläran, men 
främst kvantitativa och kvalitativa metoder. Valet av vilken metod som används beror på vad 
som personen i fråga vill undersöka eller upptäcka. Det finns både för och nackdelar, det som 
är gemensamt för de båda metoderna är att de är ett arbetsredskap och har ett syfte. Syfte att 
ge en bredare eller djupare förståelse för det som undersökts. Det går att kombinera de olika 
metoderna i samma undersökning då det inte finns något konkurrensförhållande mellan dem 
(Holme & Solvang, 1997). 

3.1.1 Kvantitativ metod 

 
En kvantitativ metod har fördelen att den täcker upp ett större antal enheter och det blir lättare 
att generalisera det resultat som blir av metodvalet. Undersökningarna gjorda med 
utgångspunkt från en kvantitativ ansats går sällan på djupet utan går istället på bredden enligt 
Holme & Solvang (1997). Det som eftersträvas är att samla in data för att kunna dra generella 
slutsatser av den. Insamlingen av empiri eller data kan ske med hjälp av fallstudier där det 
oftast används olika typer av enkäter eller frågeformulär. 

3.1.2 Kvalitativ metod 
 
En kvalitativ metod kännetecknas av att rikligt med information samlas in och att 
undersökningen går på djupet. Enligt Holme & Solvang (1997) så har kvalitativ data och 
metoder sin styrka i att de visar en helhetsbild. Det är den helhetsbilden som gör det möjligt 
till ökad förståelse för det problem vi önskar beskriva och förstå. Nackdelen i att använda sig 
av en kvalitativ metod för oss är att vi inte kan generalisera och säga något om att det resultat 
vi får i vår undersökning kan täcka andra personer och andra företag i samma typ av situation. 
Fördelen i en kvalitativ studie är att vi kan ändra på vår frågeställning, kan rätta till studien, 
metoden är flexibel och ordningsföljen och strukturen på frågorna kan ändras. Enligt Holme 
och Solvang (1997) sitter styrkan i den kvalitativa studien också i att själva 
undersökningssituationen liknar en vardaglig situation och ett vanligt samtal, och att det är 
den typ av intervjuform där forskaren minst styr undersökningspersonerna. Fördelen med 
detta är att respondenten själv kan formulera sina svar, istället för en kvantitativ studie där 
svaren är givna och respondenten endast ska ta ställning till vad denne tycker genom 
förtryckta svarsalternativ. Den kvalitativa intervjustudien ger en möjlighet för 
intervjupersonerna att själva berätta sina upplevelser och sina tankar då vi inte styr dem med 
givna frågor med givna svarsalternativ, utan vi får istället sålla ut den information ur intervjun 
som vi anser relevant för just vår studie. 
  



LEDARSKAP UNDER AVVECKLING 

 12 

3.1.3 Val av metod 
 
Den metod vi valt att använda oss av är den kvalitativa metoden, metoden ska användas för att 
samla in empiriskt material. Den kvalitativa metoden vi valt att använda oss av gör att vi 
koncentrerar oss på några få personer för att försöka få mer djup.  

3.2 Ansats 
 
Vid forskning så brukar det talas om två angreppssätt för att kunna dra slutsatser, deduktiv 
och induktiv ansats, eller enligt Holme & Solvang (1997) bevisandets eller upptäcktens väg. 

3.2.2 Induktiv ansats 
 
Induktiv innebär allmänna slutsatser från det enskilda fallet (Malmström, Györki & Sjögren, 
2001). I det induktiva angreppssättet så samlas empirisk data in först som det sedan dras 
slutsatser från. Den induktiva ansatsen går från empiri och ska utmynna i teori. I den 
induktiva ansatsen söker forskaren efter empirisk data som stödjer de teorier som använts i 
undersökningen. Med en induktiv ansats försöker personen i fråga få fram data genom 
observationer för att kunna se ett fenomen eller en trend. Resultatet i en induktiv ansats 
bygger på empirisk data och inte en teori och är därför inte helt säker enligt Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1991). 

3.2.3 Deduktiv ansats 
 
Deduktiv innebär eller utgör en logisk följd av antagna förutsättningar (Malmström, Györki & 
Sjögren, 2001). Deduktion medför att det ses på befintliga teorier och modeller som är logiskt 
sammanhängande. Den teori och de slutsatser som hittas testas sedan mot den empiri som 
samlats in genom undersökningarna och stämmer inte de gamla teorierna så får nya teorier 
prövas (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). 

3.2.4 Abduktiv ansats 
 
Den som utvecklade ansatsen var en forskare vid namn Charles S Peirce (1990). 
Abduktion innebär att forskaren finner något som han eller hon känner att personen i fråga vill 
skapa förståelse för och därefter börjar söka kunskap. I en abduktiv ansats går forskaren ut 
med öppna sinnen men riktar det mot det som han eller hon vill försöka förstå.  I denna typ av 
ansats så samlar forskaren på sig kunskap om vad som finns skrivet och skapar förståelse för 
det innan han eller hon ger sig ut. Abduktiv ansats är en kombination av deduktiv och 
induktiv ansats. Här blandas teori och empiri växelvis och det går att se den abduktiva 
ansatsen som en medelväg. Det resultat som insamlats behöver inte helt överensstämma med 
empirin som den induktiva ansatsen och inte heller helt följa den logiska följd som den 
deduktiva ansatsen har som mål. 

3.2.5 Val av ansats 
 
Vårt val av ansats är en abduktiv ansats. Vi kände att vi inte hade tillräcklig med teori för att 
kunna studera hur ledarskap, ledarskapsstilar och hur motivation kan påverka ett företag och i 
den här uppsatsen hur ledaren leder under avveckling. Då det är en så specifik situation att 
leda under avveckling så kunde vi inte finna några tidigare skrivna uppsatser om ämnet. 
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Vi började med att läsa och söka information om ämnena för att skapa en bredare teoretisk 
bakgrund som användes för att samla in empiri som här utgörs av personliga intervjuer. Efter 
den första analysen av intervju ett så kände vi att vi kunde behöva lite bredare kunskap om 
just ledarskap. Vi fick då återigen läsa och söka information om ledarskap för att få mer 
kunskap om ämnet inför den andra intervjun.  

3.3 Urval 
 
I den här studien hade det optimala varit att genomföra intervjuer med olika övergripande 
chefer tills att vi inte längre fick någon ny relevant information av ännu en intervju. Då vi stod 
inför ett antal begränsningar i vår studie såsom till exempel tid, då studien endast omfattar 
10p, pengar för att klara av den geografiska spridningen på företag som var relevanta för vår 
studie var ännu en faktor som begränsade oss. Vi hade som kriterier att företaget skulle ha 
genomfört en avveckling under det gångna året. Vi anser att ju äldre informationen är desto 
lägre blir reliabilitetsnivån och det uppstår en risk att få felaktig och begränsad information. 
Ett annat kriterium var storleken på avvecklingen då vi sökte en mer omfattande 
avvecklingsprocess då vi anser att en mindre avveckling inte påverkar ledarskapet i samma 
omfattning som vid en större. Det problem vi stötte på var att det var svårt att få företag att 
vilja medverka och dela med sig av den information som vi sökte i studien. Detta på grund av 
att det för många kan ha inneburit en jobbig period, men även på grund av brist på tid från 
företagens sida. Resultat av de begränsningar som uppstod och de kriterier vi satte upp så 
kunde vi genomföra två intervjuer. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet eller giltighet visar ett tests förmåga att mäta vad det avser att mäta (Malmström, 
Györki och Sjögren 2001). Vid en kvalitativ studie så är det lättare att nå en hög validitet 
genom att ställa fler frågor om inte svar fås på frågan som ställts. Detta gjorde att vi under 
intervjun kunde ställa följdfrågor och be respondenten utveckla sina svar (Holme & Solvang, 
1997). 
 
Malmström, Györki och Sjögren (2001) definierar reliabilitet, pålitlighet och tillförlitlighet 
hos ett test som frånvaro av fel som beror på slumpen. Vi anser att pålitligheten i vår studie är 
hög då vi kunde styra intervjun dit vi ville, Dock kan respondenten ha påverkats något av oss 
när vi genomförde intervjun. En fördel är att vi kunde utveckla frågorna och ställa följdfrågor 
om respondenten inte förstod eller om inte svaret var det som vi sökte. 
 
3.5 Intervju 
 
I vår studie har vi valt att göra personliga intervjuer även kallad besöksintervju enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Pual (1990). Genom att göra en besöksintervju kan vi som 
intervjuare kontrollera vart vi vill styra intervjuobjektet, vi kan även ställa följdfrågor om 
svaret inte var vad vi tänkte oss, om tillexempel intervjuobjektet börjar diskutera eller svara 
på frågor som ej är relevant för uppsatsen så kan vi genom en personlig intervju styra tillbaka 
intervjuobjektet till det för uppsatsen relevanta ämnet. Ännu en fördel är att vi kan tolka 
respondentens kroppsspråk för att ytterligare få nyanser i de svar som lämnas av denna. De 
nackdelar som vi dock måste ta hänsyn till är den så kallade intervjuareffekten vilken innebär 
att vi som intervjuare omedvetet kan påverka intervjuobjektet och kan på så sätt få felvridna 
frågor. Vår studie innehåller för vissa känslig information och detta kan också påverka 
intervjun negativt då den som blir intervjuad tycker att vissa ämnen är jobbiga att tala öppet 
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om. Även möjligheten att få en tid att genomföra intervjun kan ses som en negativ faktor för 
att genomföra en besöksstudie (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1991). Vår intervju 
genomfördes genom att vi ställde frågor från en intervjuguide vi skapat och vid behov så 
ställde vi följdfrågor till intervjuobjektet om vi inte fick ut det som vi förväntat oss av frågan. 
 

3.6 Fallstudie 
 
En fallstudie innebär att man undersöker ett fåtal objekt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1991). En fallstudie har enligt Eriksson och Wiedersheim-Pual (1990) tre särdrag; betoning av 
aktörsrollen, studier av historiska förlopp och en god förmåga att kommunicera med 
verkligheten. Vi valde att göra en fallstudie då vi ville få en bild av om en avveckling 
påverkar en övergripande chefs ledaregenskaper och påverkar sättet att se på olika typer av 
motivation. Vi har här en roll som aktör och kan styra objektet som intervjuas. Vi får genom 
fallstudien en bild av vad de övergripande cheferna har för syn på de faktorer vi valt att 
undersöka i studien. 

3.7 Litteraturstudie  
 
Vi har använt oss av olika böcker som har behandlat ämnena ledarskap, ledarskapsstilar och 
motivation för att bygga vår teoretiska referensram. Vi har inte funnit någon tidigare 
forskning i just det ämnet vi ville göra vår studie i och på grund av detta har det varit svårt att 
hitta information som är relevant för just vår studie. Vi har även sökt på Internet på 
framförallt sökmotorn Google för att försöka hitta definitioner av ledarskap, ledarskapsstilar 
och motivation och även lagt till ordet avveckling för att söka på relevant information.   
Ytterligare teori har sökts på olika artikeldatabaser såsom ABI/Inform och Academic Search 
Elite men inte heller där fann vi några relevanta artiklar för just vårt arbete. En anledning kan 
vara att vi inte var ute efter att se avvecklingen som en krissituation. Vi ser inte nödvändigtvis 
en uppsägning eller en avveckling som en kris för den berörda individen. Därför har mycket 
av de artiklar och studier vi hittat sållats bort då vi ansett de handlat om krissituationer och 
därför inte varit relevanta för vår studie. 
 

3.8 Konsekvenser av val i metoden 
 
I vår studie har vi valt att anonymisera de olika företagen i uppsatsen då detta var ett krav från 
de berörda företagen. Företagen ville inte att någon eller några skulle känna sig utpekade och 
vill därför vara anonyma i vår uppsats. Valet att göra en studie på företag som ville vara 
anonyma känner vi inte minskade validiteten på vår uppsats. Vi tror också att en 
anonymisering av respondenterna gjorde att de mer fritt vågade prata om både positiva och 
negativa sidor. Råmaterialet som använts för att genomföra uppsatsen finns kvar och även 
intervjuerna om någon i framtiden skulle vilja göra en djupare studie i ämnet Ledarskap under 
avveckling. Vi anser inte heller att reliabiliteten på vår uppsats sjönk genom att anonymisera 
företagen och personerna vi intervjuat. Då råmaterialet finns kvar från intervjuerna så kan en 
ny forskare kontrollera våra slutsatser och att de är pålitliga. 
 
Valet att göra en kvalitativ studie och att genomföra den som en fallstudie blev naturligt för 
oss då vi ville få ett djup i vår studie med mycket råmaterial, hade mer tid och pengar funnits 
för att genomföra studien hade en kvantitativ studie på personalen varit intressant, personalen 
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kunde ha lyft fram vad de tyckte var jobbigt och krävande under en avveckling från en annan 
sida mot vad platschefen och personalchefen gjort. Men i vår studie och för den här uppsatsen 
valde vi att enbart studera synen på avvecklingen och ledarskapet genom platschefens och 
personalchefens ögon. 
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4. EMPIRI  
 
Vi har intervjuat två företag som vi i detta avsnitt kommer att redovisa. Vi har bestämt oss för 
att presentera varje intervju för sig och har delat upp dem i olika avsnitt för att kunna få en 
klarare bild på de olika delarna som vi valt att ta upp. 

4.1 Respondent 1 
 
Här har vi sammanställt intervjumaterialet från personalchefen som är detsamma som 
respondent 1.   

4.1.1 Bakgrund avveckling av företaget 
 
Anledningen till den avveckling som genomfördes var enligt personalchefen att en av 
produkterna som tillverkades hade till största del sin målgrupp i ett annat land. Då koncernen 
använde sig av Lean production som förespråkar att produkten ska tillverkas där dess 
målgrupp är fanns inte behovet av arbetskraften kvar. 

4.1.2 Bakgrund företaget 
 
På företaget i Halmstad är det 83 stycken anställda, 33 stycken i produktion, 50 stycken på 
kontoret. Det är ytterligare 50 stycken anställda runt om i Sverige, framförallt säljare. De sade 
upp 25 personer i höstas vilket är nästan hälften av de anställda i Halmstad. Det var bara 
personal ur produktionen som gick. De återanställde några så slutligen var det 22 personer 
som gick från företaget. 
 
Efter att ledningen informerat om de kommande uppsägningarna så tog det två veckor innan 
uppsägningen kom skriftligt, det var den första september 2005. De som hittade jobb tidigare 
fick sluta tidigare men de andra var garanterade fyra månaders arbete. 

4.1.3 Bakgrund respondent 1 
 
Kön: Man 
Utbildning: Är beteendevetare och ekonom i botten, har jobbat som chef under många år inom 
olika organisationer. Jobbar just nu i ett medelstort produktionsföretag där han trivs väldigt 
bra med sina arbetsuppgifter som övergripande chef.  

4.1.4 Ledarskap 
 
Personalchefen tycker framförallt tre saker är viktiga inom ledarskap: Att se till att personal 
som man ska leda har den kunskap och information som behövs för att kunna sköta sitt jobb 
på ett bra sätt. En annan viktig egenskap är att kunna försvara och jobba för sin grupp utåt. 
Personalchefen anser att det är viktigt att kunna hävda gruppens intresse samtidigt som det är 
viktigt att kunna samarbeta med andra avdelningar för att nå företagets mål. 
 
Personalchefen tycker att det är viktigt att som ledare kunna utveckla individerna i gruppen så 
att de inte vill vara kvar där längre för att de växt ur arbetsuppgifterna. En ledare ska kunna 
lösa konflikter, inte själv vara medverkande i konflikter, ska ha integritet och kunna utveckla 
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sina medarbetare. Vidare anser personalchefen det betydelsefullt att vara duktig på att 
delegera men samtidigt följa upp det, det är lika viktigt att följa upp arbetet som det är att 
delegera ut uppgifterna. 

4.1.5 Ledarskap under avveckling 
 
Personalchefen anser att ledare finns på många olika nivåer och att ärlighet är grundläggande. 
Det är också viktigt att informera alla och öppenhet angående företagets ekonomi, planer och 
annan relevant information. Respondenten vill som ledare vara snabb och genomföra en kvick 
och smidig avveckling. Han menar att ju mer information som lämnas ut till de berörda, desto 
mindre struntprat blir det. Att ha en god överblick på vilka regler som gäller, ha bra fakta och 
att sköta det så snabbt som möjligt är viktiga faktorer hos en ledare under själva avvecklingen 
säger personalchefen. Han tycker inte att han ändrat så mycket på sitt ledarskap, utan den 
stora utmaningen är förhandlingarna med facket då det kan bli knepigare för fackordförande 
att få facket att gå med på undantag och att förhandla fram bra lösningar. Förhandlingarna blir 
lite mer konfliktinriktade och det blir inte lika informellt som under ordinära former. 
Trygghetsrådet som företaget har köpt utbildnings- och stödtjänster från har tagit det sociala 
med de berörda under avvecklingen. Personalchefen förklarar att han upptäckt att han själv 
blivit mer lyhörd och framförallt att verkstadschefen har stor social kompetens och varit till 
stöd för personalen. Personalchefen förtydligar att som ledare är det viktigt att vara medveten 
om att det är en kris och hur folk agerar under kris, att kunna acceptera ilska hos de anställda 
och ha tålamod och inte bli förargad tillbaka och inse att vissa diskussioner inte ska påbörjas. 
Beroende på vilken typ av människa det är som blir uppsagd så reagerar de på olika sätt.  
 
Avvecklingen har inte påverkat respondenten så speciellt mycket då han har varit med om 
avvecklingar innan, tråkigt men nödvändigt enligt honom med avvecklingar/nedskärningar. 
Han säger att han hela tiden lär sig lite om hur han ska göra och bete sig. Om han hade gjort 
samma sak idag hade han sett till att ha lite mer kontroll på personalen, enligt honom så blir 
vissa tuffare när de hamnar i den här typen av konflikt. Han vill istället försöka att få med sig 
alla och försöka få dem att förstå varför det görs. Han påpekar också att han anser att det är 
viktigt att hela tiden hålla facket informerat så att de vet vad som händer och om det är några 
konflikter eller problem. 

4.1.6 Motivation 
 
Motivation för personalchefen är att göra något som är roligt. Att få se resultat i sitt arbete är 
också en motivation. Oavsett vilka typ av åtaganden du gör är det som motiverar resultat och 
utvecklande. Maslows behovshierarki tycker han fungerar på individer och grupper. Han 
berättar själv om sin resa i behovshierarkin. Olika saker motiverar olika människor i olika 
tillfällen i livet. Att vara informerad, att kunna byta jobb och göra något nytt är även det 
motivation. För att motivera sin personal så måste man lita på dem och ge dem den 
information de behöver. De ska hellre vara överinformerade än underinformerade, detta sker 
genom många korta möten där alla får komma till tals. Personalchefen nämner ”management 
by walking around”, det är viktigt med delaktighet och det ska finnas klarhet och struktur. 
Han säger att vara en ledare är ganska likt att vara förälder, att kunna ställa krav samtidigt 
som uppmuntran är av vikt. Han säger att chef – personal har liknande relation som förälder – 
barn. En annan betydelsefull punkt gällande motivation är att inte snåla på utrustning och 
hjälpmedel som till exempel höj- och sänkbara bord, tjänstebilar, mattor på golvet m.m. Dessa 
attribut är viktigt för många och det är angeläget att vara medveten om detta. 
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4.1.7 Motivation under avveckling 
 
Under avvecklingen säger personalchefen att han inte gjort något speciellt utan att han har sett 
till att inte göra något sämre. Han har inte infört några förändringar under tiden av 
omstruktureringen utan väntade med dessa tills de uppsagda hade slutat då han såg de som 
hade blivit varslade om uppsägningen som orosmoment. Företaget släppte alla som ville sluta 
när de ville och höll dem inte kvar, problemet blev att de som var kvar fick jobba övertid och 
det blev en del upprörda känslor. 75 procent av dem som varslats fick nya jobb, resten går på 
utbildningar. 

4.1.8 Övriga förändringar under avvecklingen och resultat 
 
Företaget har använt sig av monetära medel för att motivera de som blev uppsagda. De höjde 
lönerna med 3000 kr i månaden, men personalchefen anser att det var onödigt då det vore 
bättre att de hade fått en klumpsumma på sista arbetsdagen. Företaget erbjöd inga utbildningar 
men tog ekonomisk hjälp av trygghetsfonden TSL. Företaget får därifrån under en avveckling 
19000 kr per person att använda sig av, företaget köpte tjänster till de uppsagda av 
Arbetslivstjänsten. Företaget använde sig mer av motivation efter avvecklingen för att 
tydliggöra en nystart i organisationen, detta för att markera att det är nytt. Allting som görs, 
görs av ekonomiska skäl. Bara för att en nedskärning görs på ett ställe så får det inte påverka 
organisationen i övrigt påpekar personalchefen. Arbetslivstjänsten hade träffar med anställda 
om deras framtid och det fanns en psykolog som de kunde prata med för att få stöd. 
 
När beskedet kom om att det skulle ske en nedskärning och de uppsagda fick veta vilka de 
var, så kunde personalchefen märka att personalen blev oroliga och att det gick långsammare i 
produktionen än tidigare. Arbetsmotivationen minskade, även om det blev högre löner så blev 
det inte bättre. Personalen höll produktionen på en fast nivå men han tycktes också märka att 
det blev mer fel än innan och med mindre noggrannhet, de började slarva. Det var inte längre 
lika viktigt för de uppsagda med nöjda kunder. Personalchefen menar till och med att det inte 
går att motivera en del människor under avveckling. Det gick mycket bättre i produktionen 
när de uppsagda slutat. Motivationen ökade igen för dem som var kvar och det var viktigt att 
skapa en delaktighet i det fortsatta arbetet. 

4.2 Respondent 2 
 
Här har vi sammanställt intervjumaterialet från platschefen som är det samma som respondent 
2.   

4.2.1 Bakgrund avveckling av företaget 
 
Hela verksamheten på den berörda orten ska läggas ned och avvecklas, produktionen av 
produkterna kommer istället att förläggas på en annan ort för att få stordriftsfördelar och 
genom att centralisera sig kunna slippa delar av de transporter som tidigare har krävts, på 
detta sätt räknar koncernen med att kunna göra större vinster. Företaget kommer att avveckla 
sin verksamhet helt den 30 april 2006, då har avvecklingen tagit sex månader varav det  
producerades de fyra första månaderna. 
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4.2.2 Bakgrund företaget 
 
Företaget är ett produktionsföretag som producerar dagligvaror inom charkindustrin med ett 
antal olika produkter. Ursprungligen startade företaget i Stockholm på 1950-talet men 
etablerades på den berörda orten på 1980-talet, företaget är ett av företagen inom en koncern. 

4.2.3 Bakgrund platschef /personalchef 
 
Kön: Man 
Ålder: 52 år 
Utbildning: Läst juridik och ekonomi men ingen tingsmeritering för att bli färdig jurist. 
Tidigare yrken: Har arbetet som lärare i 11 år, kamrer i 2 år, ekonomichef 10 år, platschef 3 
år, servicemarknadschef och platschef 2 år, alla inom samma Volvo företag. Nuvarande 
platschef på en tillverkningsindustri och har varit det i 3,5 år. 

4.2.4 Ledarskap 
 
Platschefen anser att ledarskap är när någon kan samla sina medarbetare att göra ett så bra 
arbete som möjligt där platschefen är den drivande personen och att han har förtroendet från 
sina medarbetare. Att ledarskap går ut på att bygga upp ett förtroende mellan medarbetare och 
ledare.  
 
Platschefen använder sig av metaforen ”Lagkapten”, att han ska få sina medarbetare att 
prestera det bästa möjliga resultat. 
 
En bra ledare är en ledare som har medarbetarnas förtroende men också att man kan styra och 
ge bra råd, ledaren måste också ha tilltro till sig själv och ha självförtroende att kunna leda 
och styra medarbetarna mot det uppsatta målet säger platschefen. 

4.2.5 Ledarskap under avveckling 
 
Under en nedläggning eller en avveckling framhåller platschefen att det är ännu viktigare att 
få förtroende från medarbetarna och att jobba tillsammans under avvecklingen och inte emot 
varandra. Vid en avveckling så blir det lätt en negativ inställning och detta måste man försöka 
vända och få medarbetarna att ändå prestera sitt bästa säger platschefen. Under avvecklingen 
så tappar medarbetarna lätt intresset och inte längre bryr sig på samma sätt vilket är något som 
kan få stora konsekvenser för produktionen, och då påtalar platschefen att det viktigt att 
motivera ännu mer och även lyssna på de anställda. För att få med sig sina medarbetare så 
måste du även som platschef visa att du ställer upp och arbeta för att inte tappa förtroendet 
från medarbetarna. 
 
Under avvecklingen så säger också platschefen att han ändras som ledare, innan var han mer 
”chef”. Nu så är det mer fokus på den sociala biten och han blir en typ av socialarbetare. Han 
beskriver sig själv som en ledare som inte leder med hjälp av auktoritet utan med hjälp av sin 
sociala kompetens. Han påpekar att under avvecklingen ställs det ännu högre krav på den 
sociala kompetensen hos ledaren och att han måste orka driva sina medarbetare mot målet. 
Man måste ”peppa” dem och få dem att se andra möjligheter längre fram, att livet inte slutar 
utan att det finns nya möjligheter att pröva på andra arbeten, få dem att tänka framåt. I en sån 



LEDARSKAP UNDER AVVECKLING 

 20 

här situation så kommer medarbetarna med mer privata problem och frågor om framtiden, 
innan var det frågor om hur produktionen och maskinerna skulle skötas. 

4.2.6 Motivation  
 
Platschefen beskriver sin syn på motivation på följande sätt: Driva andra så de och jag blir 
nöjda, inte enbart i vinstsyfte utan att personalen ska ha ett utbyte av att jobba. Att de ska 
både känna motivation för att få den sociala biten och även känna att de får ut en del av den 
monetära biten. Det ska inte vara något ”straffarbete” utan man ska må bra och vilja gå till 
jobbet, känna social samvaro, känslan av att arbeta som ett team mot gemensamma mål. 
 
För att motivera sin personal försöker platschefen skapa en ”vi känsla” och att ha daglig 
kontakt med medarbetarna. Han tar sig tid till sin personal och visar att även han drar sitt strå 
till stacken och gör sin del, annars finns det risk att medarbetarna slutar arbeta och att 
produktionen helt står still. Han måste få med sig alla, är det 35 medarbetare så fungerar det 
inte om det bara är 15 som arbetar. 

4.2.7 Motivation under avveckling 
 
Under avvecklingen så är det viktigt enligt platschefen att försöka övertyga medarbetarna om 
att det här är en chans att få det bättre, att de får en möjlighet att pröva nya saker som de 
kanske aldrig gjort om detta inte hade hänt. Han motiverar med att berätta om att de kan få bra 
arbetsbetyg om arbetet sköts bra och att produktionen fungerar. Arbetsbetygen är en bra merit 
för att söka nya jobb i framtiden.  
 
För att ytterligare motivera medarbetarna så har företaget höjt lönen med 15kr/h under 
perioden som en extra ”morot”. Under månaderna januari till mars så har medarbetarna 
arbetat på beting, det vill säga att de har en kvot som ska uppnås och sen ska maskiner och 
lokaler göras rent, efter det fick de sluta. Detta gjorde att de sista månaderna hade de anställda 
en arbetstid på mellan fyra till fem timmar per dag och fredagar var oftast en arbetsfri dag. 
Den sista månaden var medarbetarna helt arbetsbefriade enlig platschefen.  
 
Platschefen ser lönehöjningen som en extra premie för att de står ut och håller igång 
produktionen med bibehållen kvalitet så ska de premieras för det. 
 
Medarbetarna har också fått möjlighet att få sluta på dagen om de skulle hitta ett annat arbete, 
de har alltså inte behövt jobba uppsägningstiden ut.  

4.2.8 Övriga förändringar under avvecklingen och resultat 
 
Företaget har även anlitat Trygghetsrådet som hjälper företag under avveckling och 
omstrukturering att hjälpa medarbetarna att skriva CV, hitta utbildningar osv. Vissa har fått 
hjälp med att börja studera, andra med att ta truckkörkort och några har tagit kurser inom data, 
detta för att underlätta att få ett nytt jobb i framtiden. 
 
Företaget erbjöd medarbetarna möjlighet att flytta med för att fortsätta med produktionen på 
den nya orten, men det var ingen av medarbetarna som gjorde detta. 
 
På frågan om han anser att han förlorat några medel eller möjligheter att leda och motivera 
sina medarbetare i samband med avvecklingen svarar han följande: I ett vanligt bestående 
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företag kan ledningen alltid hålla på att försöka att utveckla och optimera verksamheten, den 
biten är inte lika intressant när de ser en nedläggning framöver. Likaledes är det svårt att 
motivera medarbetarna att skaffa mer kunskap eller att de ska utveckla sig själva i denna 
process. Men han måste ändå beundra alla som i denna pressade och negativa process kan 
göra ett så otroligt bra arbete, så att det i princip går helt smärtfritt. 
 
Platschefen är väldigt nöjd med hur bra medarbetarna skött arbetet under avvecklingen och att 
det rullat på så friktionsfritt som det gjort. Även om man på vägen förlorat tidigare 
nyckelpersoner som fått nya jobb och slutat så har han hittat nya ”guldkorn” som gjort ett 
otroligt bra arbete och fått produktionen att fortgå. 
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5. ANALYS 
 
I analysen har vi lagt upp det på samma sätt som i empirin, att vi redovisar varje företag var 
för sig. Vi har utifrån platschefen/personalchefens syn på ledarskap och motivation 
sammanställt empirin med teori. 

5.1 Analys respondent 1 
 
Här har vi samlat vår analys av personalchefen vilken är den samma som respondent 1. 

5.1.1 Behovshierarki 
 
Vid intervjun använde sig personalchefen av Maslows behovshierarki då han förklarade hur 
han såg på vad som motiverar en människa. Vidare påpekade han att just den modellen var 
bra för att se på hur en människa motiveras och sen berättade han om hur han själv hade gjort 
för att klättra uppåt i hierarkin. När väl en avveckling sker är det enligt personalchefen 
viktigast för de uppsagda att de får ett nytt jobb så fort som möjligt. Detta kopplas till 
Maslows behovshierarki där ett jobb ofta innebär möjligheten till att uppfylla dels sociala 
behov som gemenskap och kamratskap, dels behovet av status och prestige som ett jobb oftast 
innebär.   

5.1.2 Teori X & Y 
 
Teori X talar om att om personalen inte vill arbeta så använder sig ledaren av en auktoritär typ 
av ledning. Vi kan ana en viss typ av auktoritet från personalchefen då han sagt till de 
anställda att gör de ett gott jobb får de ett bra arbetsbetyg. Vi ser på det och tolkar det som att 
om de inte sköter sitt arbete så får de ett dåligt betyg vilket i sin tur medför svårigheter att 
söka nästa arbete. personalchefen talar om att han skulle ha handlat annorlunda om han gjort 
samma avveckling igen. Han talar om att han skulle ha haft mer kontroll på sin personal då 
vissa tenderade att bli mer tuffa och inte ville följa det som personalchefen satt upp som mål. 
Även det tyder på en viss auktoritet hos ledare, att om personalen inte vill göra sitt arbete så 
måste de tvingas att göra det vilket är något som McGregor tar upp i Teori X. 
 
Personalchefen beteende ser vi som en del av teori X och en del av teori Y. Han talar om hur 
viktigt det är att han som ledare kan utveckla individerna och ge dem nya mål, detta ses klart i 
teori Y att människan vill arbeta mot självförverkligande. Personalchefen talar hur viktigt det 
är att jobba för gruppen och ge dem den information som behövs för att göra ett bra arbete.  
 
Ser vi på teori Y:s sätt att se på belöningar så talar personalchefen om att det är svårt att 
belöna andra prestationer än arbetsprestationer under en avveckling eller uppsägning då de 
sällan förekommer.  

5.1.3 Yttre och inre faktorer 
 
Ser vi till de yttre faktorerna så har personalchefen använt sig av höjda löner under 
uppsägningen men säger sig inte se det som en bra metod och att personalen fick gå tidigare 
om de fick ett nytt arbete och slapp sin uppsägningstid. Dessa faktorer var de som vi kunde 
tolka som yttre faktorer för att öka trivseln på arbetet och som personalchefen själv utfört och 
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satt i kraft. Utöver det så talar han också om att det är viktigt med den sociala biten för 
personalen och att de mår så bra de kan under uppsägningen men den delen lämnande han helt 
över till Trygghetsrådet. 
 
De inre faktorerna går ut på att höja tillfredsställelsen hos personalen enligt Hertzberg. Vi ser 
ingen klar tolkning på att personalchefen använt sig av någon speciell faktor för att höja just 
tillfredsställelsen hos sin personal vilket vi tror dels kan bero på att det endast var delar av 
personalen som var berörd. Vi tror att det kan vart svårt att enbart försöka öka den för den del 
av personalen som var berörd av uppsägningarna. 

5.1.4 Pengar och motivation 
 
För att kunna motivera sina anställda under en avveckling så använde sig företaget av 
monetära medel, genom att höja lönerna för dem som blivit uppsagda. De som blev uppsagda 
fick även möjligheten att sluta när de fått nytt jobb utan att behöva stanna hela tiden ut. 
Personalchefen tyckte inte att den monetära motivationen fungerade särskilt bra vilket kanske 
går att jämföra med det som Aaurm Andersen och Abrahamsson tar upp om just hur pengar 
kan användas som motivation. De nämner att pengar har en stor betydelse men att det 
samtidigt är långt ifrån den enda faktorn av betydelse för tillfredställelse i jobbet. 

5.1.5 Arbetsmotivation 
 
Personalchefen ansåg att det är viktigt att vara ärlig mot sina anställda under en avveckling, 
han tycker att de anställda ska vara välinformerade om vad som händer och vilka planer som 
finns. Detta motiverar ofta de anställda till att vilja vara kvar på arbetsplatsen eftersom det 
skapar trivsel och en känsla av delaktighet. Samtidigt som detta motiverar personalen så ansåg 
personalchefen att det var viktigare att lägga tid på att motivera de som var kvar efter 
avvecklingen. 

5.1.6 Beteendemönster och ledarskap 
 
Företag ett har gjort en större avveckling av produktionen. Om vi ser till personalchefen och 
hans sätt att tala om vad som kännetecknar en bra ledare så kan vi se i teorin att det 
överensstämmer mest med det uppgiftsorienterade beteendemönstret. Alla beteendemönstren 
nämner planering, klargörande och övervakande, så egentligen enligt vår uppfattning så kan 
personalchefen ledarskap kopplas ihop lite med alla, framförallt när vi kommer till 
avvecklingen och den förändring som sker inom organisationen. Från personalchefen 
uppgiftsorienterade beteendemönster blir det under avvecklingen ett mer relationsorienterat 
beteendemönster där personalchefen måste vara den effektiva ledaren som är mer stödjande 
och hjälpsam mot sina underordnade. Det stödjande beteendet i relation till effektivt ledarskap 
inkluderar att det visas förtroende och att det går att lita på ledaren, i detta fall personalchefen. 
Att han är vänlig och hänsynsfull och försöker förstå sina underordnades problem. Han 
hjälper till att få sina underordnade att ta sin karriär i rätt riktning och håller sina 
underordnade informerade och visar uppskattning för det genomförda arbetet. 
 
Det som personalchefen anser är viktigast med ledarskap är att se till att personalen har den 
information de behöver för att utföra sitt jobb, samt att försvara sin grupp utåt men också 
samarbeta med andra avdelningar för att nå företagets mål. Men han anser också att en ledare 
ska lösa konflikter och inte vara i konflikt med någon. Delegera med uppföljning och utveckla 
sin personal är också något som personalchefen anser vara viktigt. Av de olika 
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ledarskapsstilarna och beteendemönstren är det främst det uppgiftsorienterande 
beteendemönstret som passar in på personalchefens prioriteringar, främst då han 
tillhandahåller den information personalen behöver för att utföra sitt jobb. Under 
avvecklingen ansåg inte personalchefen att han ändrade sitt sätt att leda men han nämnde 
några punkter han anser är väldigt viktiga under avvecklingen. Det är främst ärlighet som han 
anser är viktigt under en avveckling men även att inte gå in i vissa konflikter och diskussioner 
då de uppsagda är känslomässigt upprörda och detta måste en ledare acceptera. Ser vi till hur 
personalchefen prioriterar under en avveckling anser vi att vi fortfarande är starkt kvar på ett 
uppgiftsorienterat beteendemönster men även en liten tendens till att han går in i en auktoritär 
ledarstil.    

5.1.7 LEAD-modellen 
 
När personalchefen själv beskrev vad han fokuserade på med sitt eget ledarskap var det främst 
att tillgodose personalens behov av kunskap och information, så att de i sin tur kan göra sitt 
jobb så bra som möjligt. Vidare såg han också det som sin uppgift som ledare att lösa 
eventuella konflikter, utveckla sin personal och delegera med uppföljning. Placerar vi då in 
detta i LEAD-modellen kan vi se att personalchefen använder sig ganska mycket av 
dirigerastilen då han tillhandahåller personalen med kunskap och information. Vi anser också 
att han använder sig av lyssnastilen då han delegerar och är i viss mån lyhörd då han måste 
veta vilken information han behöver tillhandahålla. Under avvecklingen ansåg personalchefen 
att han inte ändrades som ledare men han förklarade ändå att det var vissa saker som han 
gjorde och inte gjorde under avvecklingen. Han betonade vikten av ärlighet mot de uppsagda 
och förståelse att de kommer bli upprörda, arga och prata ”skit”. Även vikten av att inte gå in 
i vissa diskussioner var något som personalchefen lade stor vikt vid. Jämför vi detta med 
LEAD-modellen kan vi se att han använde sig inte riktigt av argumenterastilen innan 
avvecklingen och under avvecklingen tar han ännu mer ett kraftigt avstånd från just den stilen.  

5.2 Analys respondent 2 
 
Här har vi samlat vår analys av platschefen vilken är den samma som respondent 2. 

5.2.1 Behovshierarki 
 
När platschefen resonerar kring motivation nämner han bland annat den monetära biten och 
den sociala biten. Med det sociala syftar han på att personalen ska känna samvaro och känna 
en lagkänsla då de jobbar mot samma mål. Han försöker medvetet ha daglig kontakt med 
personalen för att skapa en stark gemenskap. Vi kan tydligt se att platschefen lägger fokus på 
det sociala behovet i Maslows behovshierarki. Under avvecklingen anser dock platschefen att 
det är viktigt att motivera de anställda genom att övertyga dem att uppsägningen kan vara en 
chans att få det bättre, en möjlighet att göra något som aldrig hade blivit av annars. Men även 
en betoning av vikten av ett bra arbetsbetyg för framtida jobb är något som platschefens gör 
för att motivera. Det bör också tilläggas att om någon fick ett nytt jobb behövde de inte arbeta 
till uppsägningstidens slut. Dessa handlingar uppmanar personalens syn på sin egen situation 
från att se att uppsägningen leder till ett eller flera steg ner i Maslows behovshierarki till en 
möjlighet att klättra i behovshierarkin och tillgodose fler behov.  
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5.2.2 Teori X & Y 
 
Platschefen talar om att han måste få medarbetarna att arbeta mot samma mål och att de gör 
det tillsammans. Platschefen leder inte med hjälp av det auktoritära ledarskapet som teori X 
talar om, utan han försöker bygga upp ett förtroende mellan ledare och medarbetare. 
Platschefen informerar vilka mål som finns och hur de ska gå tillväga för att uppnå dem. 
Platschefen talade också om att de sista månaderna arbetades på beting, även detta gjorde det 
möjligt att tydligt visa målet för medarbetarna och nådde de målet så fick de sluta sin 
arbetsdag tidigare, förutsatt att alla arbetar och gör det som de ska och tar sitt ansvar. 
 
I den situation som en nedläggning innebär så talar också platschefen om att det är viktigt att 
få medarbetarna att se framåt och se att det finns möjligheter även efter en uppsägning. Även 
denna syn på det kan ses som en del av teori Y, där människan försöker arbeta sig uppåt i 
behovspyramiden till toppen mot självförverkligande. Platschefen tycks försöka undvika att få 
medarbetarna att falla tillbaka ner i behovspyramiden, han arbetar för att få personalen att se 
nya möjligheter och chanser och att de kanske kan klättra ännu högre i pyramiden med ett nytt 
arbete. Platschefen har inte använt sig av några speciella typer av bestraffningar. 
 
Den höjda lönen kan ses som en form av belöning men den ges inte till en speciell 
medarbetare som gjort ett extra bra arbete utan den ges till alla som är berörda. Vi vill se den 
mer som ett plåster på såren och en möjlighet att spara lite om man inte skulle finna ett arbete 
direkt efter sista anställningsdagen, så även detta tyder på att denna platschef har ett beteende 
som passar in på teori Y. 

5.2.3 Yttre och inre faktorer 
 
Ser vi till de yttre faktorer som finns i Herzbergs tvåfaktorsteori så har platschefen använt sig 
av faktorer som höjda löner och utbildningar för att undvika den otrivsel som annars lätt 
skulle kunna uppstå vid en avveckling. Medarbetarna vill inte arbeta och ser ingen framtid, att 
höja lönerna som i det här fallet kan ses som ett försök att få medarbetarna att hålla humöret 
uppe och arbeta till sista dagen.  
 
Medarbetarna har även fått en möjlighet att gå när de hittade ett annat arbete även om de hade 
uppsägningstid kvar. Detta ser vi som en form av personalpolitik, att ledningen inte hindrar 
sina medarbetare från att gå vidare till nya arbetsplatser vilket också beskrivs som en yttre 
faktor i teorin.  
 
Under avvecklingen ändrades också arbetsvillkoren. Då målen blev uppnådda och det var 
kvoter som skulle produceras och att när övrigt arbete var slut så fick personalen gå för dagen. 
Denna typ av villkor fanns inte tidigare utan infördes endast under avvecklingsperioden. Vi 
tror att tack vare att det infördes så såg medarbetarna en möjlighet att kunna sluta tidigare och 
arbetade därför på och fick ta del av de nya villkoren. Teorin säger att det är de yttre 
faktorerna som cheferna brukar prioritera högst när det ska ske förbättringar. I det här fallet 
ser vi det som en form av åtgärd för att hålla produktionen igång och att få medarbetarna att 
arbeta tills avvecklingen är slutförd. 
 
De inre faktorerna handlar om att öka sin tillfredställelse med sitt arbete, och hur man ser på 
utvecklingsmöjligheter. Då företaget avvecklas helt så kan vi inte se att de inre faktorerna 
spelar någon roll för medarbetarna eller för platschefen. Möjligtvis kan det ses som att 
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platschefen talar om att medarbetarna utvecklas och att de kan nå nya mål på andra 
arbetsplatser men det är osäkert om det ska likställas med de inre faktorer som Herzberg talar 
om i sin teori. 

5.2.4 Pengar och motivation 
 
Även om det anses vara viktigt för företaget att löner måste ses och användas som ett medel 
för att skapa drivkraft till en god arbetsprestation i normala fall så är det än viktigare nu. 
Avsikten med att använda monetära medel är för att skapa drivkraft genom att belöna 
beteenden som arbetsgivaren anser är önskvärda. Belöningen antas alltså motivera den 
anställde att uppvisa det önskvärda beteendet och platschefen ser det som det mest 
nödvändiga under avvecklingen. 

5.2.5 Arbetsmotivation 
 
Företaget har gjort en avveckling och flyttat hela produktionen. Platschefen säger själv att 
som ledare under avvecklingen har det blivit mer fokus på den sociala biten och på att 
motivera sina anställda kanske lite mer än vanligt. Det är viktigt att göra folk nöjda både 
monetärt och socialt, det gäller att få en ”teamkänsla”, en känsla av att som anställd så är du 
en del av ett arbetslag. Eftersom arbetet är relativt självständigt och kvalificerat samtidigt som 
det sker i grupp så är det viktigt att använda sig av motivation för att alla ska orka jobba 
vidare under avvecklingen. 

5.2.6 Beteendemönster och ledarskap 
 
Många arbeten sker i grupp och det innebär ofta att en persons arbetsinsats är svår att 
avgränsa och se vad just den individen har åstadkommit. Det innebär också att de anställdas 
beroende av varandra ökar. Därför är det viktigt att som chef kunna motivera sina anställda på 
ett sådant bra sätt att de av egen vilja är beredda att satsa i arbetet. Under en avveckling kan 
just detta vara svårt. I normala fall uppmuntras personalen till att skaffa högre kvalifikation i 
sitt arbete inom företaget, det exempelvis genom att flytta mellan flera arbetsgrupper eller att 
ställas om till helt nya arbeten. Eftersom hela produktionen flyttas så är det svårt för företaget 
att erbjuda något sådant. Platschefen tycker att det är viktigt att han är tillgänglig för de 
anställda, att det finns en daglig kontakt. När avvecklingen sker är det viktigt att övertyga de 
anställda att det som sker är det bästa. Företaget ser till att de anställda får bra betyg för att 
sedan kunna söka de jobb de vill ha. Detta överensstämmer med ett relationsorienterat 
beteendemönster. De beteenden som vi kan se hos platschefen är även väldigt lik det 
hänsynstagande beteendet. 
 
När platschefen utvecklar sin tankegång kring ledarskap handlar det främst om att ledaren 
bygger upp ett förtroende mellan sig själv och de anställda. Vidare förklarar han att ledaren 
ska vara den drivande och ska samla personalen lite som en lagkapten. Dessa prioriteringar 
visar ganska tydligt på ett till mesta dels deltagande ledarskap men även lite på ett 
relationsorienterat beteendemönster. Då avvecklingen blev aktuell förtydligade platschefen att 
han förändrades som ledare, han prioriterade mycket mer det sociala och pratade med de 
anställda om deras framtid, deras möjligheter och peppade dem. Han menade på att han under 
avvecklingen ledde personalen genom social kompetens. När vi kopplar detta till de olika 
ledarskapsstilarna och beteendemönster så är det tydligt att mer fokus har lagts på det 
relationsorienterade beteendemönstret och mindre på det deltagande ledarskapet.  
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5.2.7 LEAD-modellen 
 
Platschefen beskriver ledarskap som en person som kan samla sina medarbetare att göra ett 
bra jobb samt ha förtroende från sina medarbetare och där ledaren är drivkraften i 
organisationen. Vidare förklarar han att han ser en ledare som en ”lagkapten” och ledarskapet 
går ut på att bygga förtroende. Jämför vi det här med de olika idealtyperna i LEAD-modellen 
så passar entusiasmerastilen bra in då det är ledaren som är drivkraften och jobbar som ett lag. 
Även lyssnastilen passar bra in då platschefen betonade vikten av att ledaren har förtroende 
från sin personal. Vid en avveckling hävdade platschefen bestämt att han ändrades som ledare 
och att detta var nödvändigt för att produktionen skulle fortskrida. Han förklarade att han fick 
lägga mer tid på den sociala biten vilket innebar att prata med sin personal och peppa dem och 
få dem att se nya möjligheter. Kopplar vi detta till LEAD-modellen så har nu platschefen lagt 
ännu mer fokus på lyssnastilen, både när han pratar men framförallt när han lyssnar på sin 
personal. Dock använder han sig fortfarande också av argumenterastilen när han förklarar 
möjligheterna för de uppsagda.  

5.3 Sammanfattning av analys 
 
Trots att de båda fallen skiljer sig åt både när det gäller arbetsuppgifter och omfattning av 
avveckling så ser vi tydliga samband mellan ledarskapet under avvecklingen hos de båda 
cheferna. Detta genom att cheferna tydligt visar hur de ser på att de uppsagda får ett nytt 
arbete och gör detta genom att de släpper sin personal tidigare än enligt uppsägningsavtalet 
när de finner ett nytt arbete. Ytterligare ett samband kan ses hos de båda cheferna och deras 
syn på motivation där båda talar om vikten av att ge de uppsagda stöd och uppmuntran under 
processen, dock gör den ena chefen det till större delen själv medan den andra chefen anlitar 
kvalificerad personal från konsultföretag.  
 
En intressant aspekt är ledarnas syn på monetära motivationsmedel under processen. Den enas 
erfarenhet av att höja lönen som motivation är enbart positiv och ansåg att detta var 
nödvändigt för att bibehålla produktionen och få de uppsagda att slutföra målet som satts upp. 
Samtidigt var den andra ledarens syn på monetära motivationsmedel nästan raka motsatsen då 
han menade att det ej gav någon effekt. Vår sammanfattning av detta är att med hjälp av yttre 
faktorer som lön och arbetstider inte kan påverka de inre faktorerna som att öka 
tillfredsställelsen och det inre välbefinnandet hos individen. Detta kopplar vi även till 
behovshierarkin och de olika stegen då vi menar att steg som sociala behov och behov av 
status och prestige inte går att uppnå med de begränsade monetära medel som tillhandahölls.      
 
När det kommer till ledarstilar så ser vi inga konkreta likheter. Detta bör bero på skillnaden 
mellan de båda chefernas befattning, personlighet, utbildning och sociala kompetens. Om vi 
ser till skillnaderna mellan cheferna så arbetar platschefen närmare de anställda och ser dem 
som medarbetare och att vara en del av ”teamet”. Personalchefen arbetar med att ständigt 
hålla personalen välinformerad om verksamheten och hela företaget om vad som är i 
görningen. Han delegerar arbetet till produktionschefen som arbetar närmare personalen. 
Olikheterna hos de båda ledarna och deras ledarskap anser vi förstärker de likheter vi ser i 
resultaten av vår studie. Deras olika synsätt och arbetssätt skiljer sig åt i vardagen och enas på 
vissa utmärkande punkter under processen. 
 
Slutligen så ser vi att de viktigaste delarna under en avvecklingsprocess är att med alla 
möjliga medel få personalen att se ljust på framtida arbeten. Som ledare bör du besitta 
kvalifikationer så du kan tillgodose personalens behov av stöd och finnas där som en god 
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lyssnare. Vi ser fördelar och nackdelar med att det är chefen som personalen vänder sig till för 
att få stöd och komma med frågor. Fördelen är att chefen fortare får information om 
situationen och blir mer insatt i hur personalen uppfattar den rådande situationen. Nackdelen 
anser vi vara att delar av personalen troligtvis saknar det förtroende för sin chef för att söka 
stöd och komma med personliga tankar och funderingar.  

5.4 Utvärdering av förförståelse modell 1 
 
 

 
 
 
I modellen ovan har vi kvar samma uppdelning som i förståelsemodell 1 när det gäller 
motivation och ledarskap. Dock har vi insett att vissa motivationsmedel inte längre är 
relevanta och andra har tillkommit enligt modellen ovan. Under ledarskap har vi valt att ta 
bort beteendemönster och ledarstil och istället nämnt ett antal faktorer som visat sig vara 
betydelsefulla för ledarskapet. Vi vill dock poängtera att de nämnda faktorerna inte 
nödvändigtvis behöver finnas hos ledaren, dock måste ledaren se till att dessa faktorer finns 
tillgängliga för personalen inom företaget.  

5.5 Slutsats 
 
Av vår analys kan vi dra följande slutsatser om de övergripande chefer vi intervjuat. 
 

• De ser till sin personals sociala välbefinnande och trygghet under 
avvecklingsprocessen. 

 
• Den faktor som framhålls främst är att till största möjliga mån underlätta för 

personalen att finna ett nytt arbete. 
 

• Arbetsbetyg användes för att påminna personalen om vikten av ett bra utfört arbete. 
 

Ledare 

Motivation Ledarskap 

Monetära medel Social gemenskap 

Uppskattning Delaktighet 

Förståelse Information 

Lyhördhet Engagemang Ärlighet 

Personal 

Avskaffning av uppsägningstid vid ny anställning 
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• Olika typer av ledarstilar fanns representerade hos de övergripande cheferna men vi 
kan inte dra några konkreta slutsatser och huruvida det finns några fördelar med en 
specifik ledarstil. 

 
• De förlorar i stor mån sin auktoritet att leda personalen. 
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6. SLUTDISKUSSION  
 
Vi kan ana tendenser till att den övergripande chefens syn på sin personal påverkar hans eller 
hennes sätt att leda under avvecklingen vilket i sin tur får personalen att agera på ett visst sätt. 
Detta kan vi koppla till att de förlorar vissa medel och möjligheter att motivera och styra sin 
personal. Om den övergripande chefen har lett sin personal med en auktoritär stil och inte 
anpassar sitt sätt att leda under avvecklingen så kommer han eller hon att få svårt att leda sin 
personal. Vi anar också oss se att en ledare med en auktoritär ledarstil kommer att stöta på fler 
problem än en ledare som använder sig av en mer relationsorienterad och lyssnabaserad 
ledarskapsstil. 
 
För att återkoppla till vår huvudfråga angående den övergripande chefens prioriteringar så ser 
vi följande prioriteringar. Det som framhölls och prioriterades av de båda övergripande 
cheferna var att i så stor omfattning som möjligt underlätta för de uppsagda personerna att 
kunna gå vidare i sitt yrkesliv. Att de personer som fick ett nytt arbete kunde få avsluta sin 
uppsägnings tid tidigare om möjligt, denna möjlighet fanns då företagen inte var ett fåmans 
företag, och att all personal krävs för att driva företaget till avvecklingen  är slutförd.  
Hade de övergripande cheferna låtit all personal gå tidigare så hade inte produktionen kunnat 
fortlöpa under avvecklingsprocessen. I vår studie och de företag vi undersökt så hade 
företaget möjlighet att släppa delar av sin personal tidigare. Ytterligare prioriteringar som vi 
kunde se hos de övergripande cheferna var att man försökte undvika och förebygga att 
konflikter uppstod. Detta gjordes genom att vara tydlig och noggrann med information till sin 
personal och att ge informationen genom personligkontakt och hela tiden hålla sin personal 
uppdaterad om processen. Enligt vår tolkning så visste de övergripande cheferna att en 
konflikt kunde få stora konsekvenser genom än lägre produktion. Att en normalt liten konflikt 
kan i den här situationen ge oanade proportioner och konsekvenser.  
 
Som övergripande chef bör du tänka på att acceptera att din personal genomgår en stor 
omställning i sitt liv och att du bör anpassa dina krav på personalen efter situationen. Du bör 
även se till att det finns någon i personalens omgivning som lyssnar på deras tankar och 
funderingar. Vi ser det också som att du bör vara medveten om att de uppsagdas prioriteringar 
ändras under processen och att för majoriteten är främsta prioritering att finna ett nytt arbete. 
 
Som framtida studier ser vi som möjligt att göra en djupare studie av effekten av monetära 
motivationsmedel under en avvecklingsprocess som ett intressant område. Även en studie om 
personalens syn på ledarskap under avveckling är ett intresseväckande problemområde för att 
få bredare kunskap i ämnet. 
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BILAGA 
 

 
 

Intervjufrågor 
 
           
      Bakgrund                                                                                                                                                

 
� Utbildning och tidigare arbetserfarenheter? 
� Vad gör företaget? 
� Hur gammal är verksamheten? 
� Antal anställda? 
� Hur omfattande är avvecklingen som skett? 
� Hur ser tidsschemat ut för avvecklingen? Din syn på detta? 
� Har ni erbjudit era anställda några andra möjligheter under avvecklingen? Utbildning, 

trygghetsrådet osv. 
 

 
Ledarskap 
 
� Vad är ledarskap för dig? 
� Anser du att du ändras som ledare under avvecklingen? Ändras din ledarstil? 
� Har du upplevt att det ställs några krav på dig som ledare under avvecklingen? I så fall 

vilka? 
� Vad är den största förändring för dig som ledare? 
� Vad kännetecknar en bra ledare för dig? 
� Vad kännetecknar en bra ledare under avveckling färdig? 

 
      Motivation 

 
� Vad är motivation för dig? 
� Hur motiverar du din personal? Generellt? Under avveckling? 
� Har ni använt er av monetära medel för att motivera era anställda? I så fall hur har ni 

upplevt att det har fungerat? 
� Anser du att du förlorat några medel eller möjligheter att leda och motivera din personal 

i samband med avvecklingen? 
 

 


