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Sammanfattning  

Titel: Kontexten i fokus - En kvalitativ studie om den inre organisatoriska kontextens påverkan 

på förstalinjechefers ledarskapsbeteende och ledarskapseffektivitet. 

Författare: Alfonz Gahlin och Emil Mårtensson 

Studiens syfte är att få kunskap om hur den inre organisatoriska kontexten kan påverka 

förstalinjechefers ledarskapsbeteende gentemot underställda och hur den inre kontexten kan 

påverka ledarskapseffektiviteten. 

Studien har genomförts med en kvalitativ forskningsansats där tre stycken avdelningschefer 

samt en HR-chef i en organisation har intervjuats. 

Studien fokuserar på hur kontexten påverkar, begränsar, förstärker eller styr en organisations 

avdelningschefer till att använda en viss form av ledarstil eller beteende. De ledarstilar vi har 

utgått från är ett uppgiftsorienterat- samt relationsorienterat ledarskap. I studien har vi funnit 

att den inre kontextens variabler påverkar både ett uppgiftsorienterat- och ett relationsorienterat 

ledarskapsbeteende hos avdelningschefer. Vi har kunnat urskilja hur variabler i den inre 

organisatoriska kontexten påverkar avdelningschefers ledarskapsbeteende är individuellt. I 

studien har vi använt engagemang samt sjukskrivningsstatistik hos de underställda som mått på 

ledarskapseffektivitet. Studien visar att i en inre organisatorisk kontext med flertalet substitut 

för ett uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende, kan en relationsorienterad ledarstil vara mer 

effektiv för att öka engagemang och minska sjukfrånvaron bland underställda. 

Nyckelord: Ledarskap, kontext, substitut, relationsorienterat ledarskapsbeteende, 

uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract   

Title: Focusing on the context - A qualitative study of the internal organizational context's 

influence on the first line managers leadership behavior and leadership effectiveness. 

Authors: Alfonz Gahlin and Emil Mårtensson 

The purpose of this study is to gain knowledge about how the internal organizational context 

may affect the first line managers leadership behavior toward subordinates and how the internal 

context can influence leadership effectiveness. 

The study was conducted using a qualitative research approach where three department 

managers and one HR manager in an organization were interviewed. 

The study focuses on how the context affects, restricts, amplifies or controls an organization's 

department managers to use a certain kind of leadership style and behavior. The leadership 

styles we have used in this study is based on a task- and relationship-oriented leadership. The 

study found that the internal contextual variables affects both the task- and relationship-oriented 

leadership behavior of the department managers. We have been able to discern that there are 

individual differences in how the variables in the internal organizational context affects 

department managers leadership behavior and style. We have used the commitment and level 

of absenteeism of subordinates as a measure of leadership effectiveness. The study shows that 

in an internal organizational context with several substitutes for a task-oriented leadership 

behavior, a relationship-oriented leadership style could be more effective in increasing the level 

of commitment and reduce the level of absenteeism of subordinates. 

Key words: Leadership, context, substitute, relations-oriented behavior, task-oriented 

behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till organisationen och framförallt till de tre avdelningscheferna samt 

HR-chefen för deras bemötande samt att de ställt upp på de intervjuer som genomförts i denna 

studie.  

Ett stort tack vill vi även rikta till vår handledare P-O Börnfelt som med sin kritiska syn väglett 

och hjälpt oss under uppsatsens gång. Vi vill även tillägna ett tack till familj och vänner som 

erbjudit sitt stöd och värdefulla synpunkter på vårt arbete. Ett extra tack vill vi tillägna vår goda 

vän Simon Benteke.   

Alfonz Gahlin och Emil Mårtensson 

Halmstad 140526 
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1. Inledning  
I denna del kommer vi presentera en bakgrund och problemanalys till studiens syfte för att 

öka läsarens förståelse. Vidare kommer syftet presenteras följt av studiens avgränsning 

samt definition av centrala begrepp. Kapitlet avslutas med en disposition av uppsatsen. 

 

1.1. Bakgrund & Problemanalys     

Ledarskapet i organisationer är i dagens förändringssamhälle mer utmanande än någonsin förr. 

Kraven för ett effektivt ledarskap har förändrats dramatiskt på relativt kort tid. Ledare i tidigare 

generationer verkade i en omvärld som jämfört med idag var stabilare och lättare att förutspå 

(Leonard & Lang, 2010). Att organisatorisk framgång är beroende av en effektiv hantering av 

de mänskliga resurserna i organisationer är idag en självklarhet vilket ställer stora krav på 

organisationers chefer och ledare. Det är därför både viktigt och spännande att undersöka samt 

försöka förstå ledarskapets komplexitet (Hersey, Blanchard & Johnson 1996). 

Ledarskapsforskningen har haft ett tydligt fokus på att identifiera faktorer som leder till 

ledarskapseffektivitet såsom egenskaper, förmågor och beteenden hos den enskilde ledaren 

(Yukl, 2010). Vad som är viktigt att förstå är dock att ledarskap i organisationer inte sker i ett 

vakuum (Porter & McLaughlin 2006). Nyberg (2008) menar att chefers ledarskap utövas i ett 

komplext organisatoriskt system, som i sin tur påverkas av faktorer utanför organisationen. 

Chefers ledarskap har historiskt sett sällan studerats med hänsyn till kontextuella variabler. 

Porter & McLaughlin (2006) menar att det är många som erkänner den organisatoriska 

kontextens betydelse, men ingen som gör någon vidare empirisk forskning för att skapa en 

vidare förståelse för hur den påverkar exempelvis ledarskap. Porter (1996) menar att den största 

bristen i forskning kring OB (organizational behavior), är att man lagt stor vikt vid att förklara 

vissa aspekter av OB, framförallt på individnivå men glömt eller valt bort att studera 

organisationens påverkan på dessa områden. Porter (1996) menar vidare att vad vi idag vet om 

exempelvis grupper, motivation och ledarskap är otillräckligt på grund av det bristande 

hänsynstagandet till den organisatoriska kontextens påverkan. Porter (1996) framhåller att för 

ett fält som kallar sig ”organizational behavior” är det ganska ironiskt att man utelämnat 

organisationen ur sitt fokusområde. 

Osborn, Hunt, & Lawrence (2002) menar dock att ledarskapsforskningen inte på något sätt ska 

ses som ogiltig eller förfallen snarare ofullständig. Man behöver bredda sitt studiefält och ta 

hänsyn till variabler utanför individen som kan vara av betydelse för att förstå komplexiteten i 

ledarskap. Osborn med kollegor (2002) beskriver i överensstämmelse med ovan, att ledarskap 

och dess effektivitet är i stor utsträckning beroende och underordnad kontexten. Förändras 

kontexten förändras också ledarskapet. Det är med denna bakgrund som bland annat Porter & 

McLaughlin (2006) och Yukl (2010) menar att fler studier efterfrågas och behöver göras som 

inkluderar kontextens påverkan i studier kring ledarskap. Yukl (2010) menar vidare att 

kontexten är viktig på grund att den kan bestämma vilka typer av ledarskap som är relevanta 

och hur stor betydelse och inverkan ledarskapet har för organisatoriskt framgång. Enligt 

Zaccaro och Horn (2003) så har teorier kring ledarskap heller inte, i någon vidare utsträckning, 



 

 

   2 

 

kunnat hjälpa eller varit användbara för dem som arbetar praktiskt med ledarskapsfrågor, att 

möta de problem och utmaningar de ställs inför. 

Bakgrunden visar att studier av kontextens påverkan på ledarskapet är otillräcklig. Fler studier 

efterfrågas och därför kommer vår studie att behandla hur förstalinjechefer upplever att den inre 

organisatoriska kontexten påverkar, styr eller begränsar deras ledarskapsbeteende. Studien 

kommer även försöka svara på hur kontexten påverkar effektiviteten hos en uppgiftsorienterad 

samt relationsorienterad ledarskapsstil. Då tidigare studier inte varit användbara för de som 

arbetar praktiskt med ledarskapsfrågor är vår ambition med detta arbete även att försöka ge 

enkla vägledande tips till chefer och organisationen i hur de kan arbete med sitt ledarskap med 

hänsynstagande till kontexten.  

1.3. Syfte       

Att få kunskap om hur den inre organisatoriska kontexten kan påverka förstalinjechefers 

ledarskapsbeteende gentemot de underställda och hur den inre kontexten kan påverka 

ledarskapseffektiviteten.  

1.4. Avgränsning & Definitioner     

Studien fokuserar på hur den inre organisatoriska kontexten påverkar förstalinjechefers 

ledarskapsbeteende och hur den inre organisatoriska kontexten påverkar effektiviteten hos ett 

relationsorienterat eller uppgiftsorienterat beteende. Det ligger inte inom denna studies ramar 

att inkludera den yttre kontext som organisationen befinner sig i. Studien är dessutom avgränsad 

till att studera förstalinjechefers ledarskap, vilket nämnts ovan, i en produktionsverksamhet där 

de underställda är kollektivanställda. I studiens fortsatta delar kommer förstalinjechefer också 

benämnas som avdelningschefer.  

1.4.1. Ledarskap      

Begreppet ledarskap har flertalet olika definitioner. Yukl (2010) definierar ledarskap enligt 

följande: Ledarskap är en process och handlar om att influera andra att förstå och enas om 

vad som behöver göras och hur man ska göra det, och processen att underlätta och främja den 

individuella och kollektiva ansträngningarna i att uppnå gemensamma mål.  

Jacobsen (2008) definierar ledarskap enligt följande: Ledarskap är ett speciellt beteende som 

människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Jacobsen 

(2008) menar vidare att när ledning sker inom ramen för en organisation är avsikten normalt att 

få andra att arbeta för att förverkliga vissa mål, motivera dem till att prestera mer och få dem 

att trivas i arbetet. 

Sammanfattningsvis, handlar ledarskap i överenstämmelse med ovan definition, om en process 

där en individ försöker påverka en annan individ eller grupp i att uppnå gemensamma mål. 

1.4.2. Ledarskapsbeteende      

Med ledarskapsbeteende avser vi två dimensioner av beteende. Relationsorienterat, även kallat 

stödjande beteende, samt uppgiftsorienterat även kallat styrande beteende. Relationsorienterat 

beteende innebär att man visar omtanke för sina medarbetare, och tar hänsyn till deras behov 

och känslor, man stöttar, lyssnar och göra dem delaktiga i beslut. Uppgiftsorienterat beteende 

har ett fokus på att lösa uppgiften, klargöra roller och fördela arbetet, vad, hur och när saker ska 
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göras. Varje ledare använder sig av båda beteendedimensionerna men använder vanligtvis 

någon av dimensionerna i större utsträckning. Inget av beteendena är sämre än det andra 

(Hersey et al, 1996; Yukl, 2010).  

1.4.3. Ledarskapseffektivitet     

Att definiera ledarskapseffektivitet är problematiskt på grund av att indikatorerna för effektivt 

ledarskap är många och skiljer sig åt beroende på vad man studerar (Yukl, 2010). Enligt Yukl 

(2010) samt Nyberg (2008) är vanliga indikationer på ledarskapseffektivitet hur väl enheten 

eller gruppen som ledaren ansvarar för presterar och uppfyller mål. Vanliga indikatorer som 

används är också utomståendes subjektiva bedömning av ledarens effektivitet och hur väl andra 

bedömer att gruppen eller enheten är engagerad och lyssnar samt genomför det ledaren ber dem 

om. 

Hersey med kollegor (1996) menar att en ledare kan få en underställd att utföra en uppgift och 

resultatet kan variera från en skala mellan lyckat till misslyckat. Även om resultatet blir lyckat 

är det inte säkert att ledaren varit effektiv utan bara framgångsrik i sitt påverkansförsök. För att 

en ledare ska vara effektiv krävs det att den underställda inte gör uppgiften endast på grund av 

ledarens formella makt, utan på grund av egen vilja för att den respekterar ledaren och är 

engagerad i sitt arbete. Som figuren nedan visar så försöker A påverka B, resultatet varierar på 

en skala mellan lyckat och misslyckat. För att ledaren ska vara effektiv ska alltså ledaren få den 

underställda att själv vilja utföra det ledaren ber om, istället för att ledaren ska använda den 

formella makt som positionen givit honom (Hersey et al, 1996). Se figur nedan. 

Vi anser därför att ledarskapseffektivitet innebär mer än att uppnå organisatoriska mål. Det 

handlar också om på vilket sätt man uppnår målen. De indikatorer som vi kommer använda är 

därför hur väl avdelningschefen själv men framförallt andra upplever enhetens engagemang. 

Sjukfrånvaro kan enligt Yukl (2010) också fungera som indikatorer på hur effektiv ledaren är, 

något som vi därför kommer använda oss av.  

 

  

 

 

 

 

Figur 1. (Hersey, Blanchard & Johnson, 1996,147) 

1.4.4. Inre organisatoriska kontexten  

Endrissat & von Arx (2013) menar att kontexten traditionellt har setts som en situation som 

påverkar vilket slags ledarskap som kommer vara effektivt. Nyberg (2008) beskriver kontexten 

som det sammanhang där ledaren verkar. Johns (2006) definierar kontexten som de situationella 

möjligheter och begränsningar som påverkar förekomsten och betydelsen av organisatoriskt 

beteende. Vilka variabler i den inre organisatoriska kontexten som valts ut är ett resultat av vad 

som frekvent omnämns i litteraturen som eventuella påverkansvariabler samt det vi genom vår 

empiri fått fram som viktiga variabler. Huvudvariablerna vi valt att undersöka är hur 

Påverkansförsök 

Misslyckat 

Lyckat 

Resultat Ineffektivt 

Effektivt 

A                                  B 
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karaktärsdrag hos underställda och deras arbete, kollegor, överordnade, organisatoriska mål, 

samt det egna arbetets krav på olika sätt kan påverka, styra, hindra eller begränsa något av de 

två ledarskapsbeteendena från att utövas av avdelningscheferna. 

1.5. Disposition av uppsatsen     

I studiens inledning ges en introduktion av problemområdet och en bakgrundsbeskrivning till 

studieområdet. Därefter beskriver vi syftet med studien följt av avgränsning samt 

begreppsdefinitioner. I metodkapitlet redovisas metodologiska utgångspunkter där även 

genomförandet redovisas och resultatets trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet diskuteras, 

följt av en diskussion om etiska förhållningssättet. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

Den teoretiska referensramen försöker belysa vad man på området studerat och vilka svar man 

kunnat identifiera samt vilka svagheter och problem som finns med dagens forskning. I detta 

kapitel ligger även fokus på teorier om situationens och kontextens påverkan på ledare och 

deras ledarskapsbeteende och stil. I nästkommande kapitel presenteras den empiri vi erhållit 

genom vår datainsamling i resultatavsnittet. Avsnittet är uppdelat i olika områden som består 

av de kontextvariabler som presenterades ovan. Resultatavsnittet följs av ett analyskapitel där 

empirin analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen. Avsnittet rundas av med en 

samanställning av vad vi kommit fram till med hjälp av ett tabellsystem för att underlätta för 

läsaren. Därefter presenteras slutsatser av vår studie, vårt bidrag till området samt förslag till 

framtida forskning. I detta kapitel presenterar vi även en egen modell över ledarskapets 

komplexitet. Uppsatsen avslutas med en diskussion där ett mer övergripande resonemang förs 

gällande generella svårigheter och den teoretiska referensramens hållbarhet. Diskussionen 

avslutas med ett avsnitt där förslag till organisationen samt dess avdelningschefer presenteras. 
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2. Teoretisk referensram    
Under denna rubrik presenteras teorier samt tidigare forskning som vi ansett vara 

relevanta för undersökningen. Vi inleder med en historisk beskrivning av forskningen kring 

kontexten samt var i området fler studie är efterfrågade och nödvändiga. Kapitlet varvar 

sedan teori med tidigare relevanta studier och avslutas med en sammanfattning av den 

teoretiska referensramen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Kontextens historia i forskningen  

Trots identifikationen av kontextens betydelse i beteendeforskningen för över 70 år sen, har 

ledarskapsforskningen tenderat att ignorera det. Många forskare har identifierat organisatoriska 

kontexter som kritiska faktorer för det beteende som sker inom organisationen, men det är dock 

först på senare år empirisk forskning förärat kontexten större uppmärksamhet och blivit mer 

rutinmässig i ledarskapsforskningen (Liden & Antonakis, 2009). Lowe och Gardner (2000) 

menar att kontextuella variabler ofta faller bort i empiriska undersökningar. En metaanalys av 

Porter & McLaughlin (2006) visar att organisatoriska kontexter till största del inte behandlas 

primärt, utan mer som en bakgrundsvariabel i ledarskapsforskningen. I metaanalysen gick de 

igenom betydande artiklar och litteratur som presenterats mellan år 1990 till 2005, för att 

kartlägga den grad av uppmärksamhet som lagts på den organisatoriska kontexten och dess 

betydelse för ledares beteende och effektivitet. Såväl teoretiska som empiriska artiklar 

bedömdes och då efter måtten måttlig/stark, svag, eller ingen betoning på den organisatoriska 

kontexten. Sammanlagt presenterades 373 stycken relevanta artiklar, med en uppdelning på 60 

% empiriska artiklar samt 40 % teoretiska artiklar. Procentuellt visade det sig att endast 16 % 

av alla artiklar de gick igenom hade en måttlig/stark betoning på den organisatoriska kontextens 

betydelse, och hela 65 % hade ingen betoning alls på den organisatoriska kontexten. 

I analysen menar Porter & McLaughlin (2006) att det inte finns en överenskommen uppsättning 

av komponenter som utgör ramen för ledares beteende eller andra typer av beteenden som 

uppstår inom den organisatoriska miljön. Man fann dock sju stycken huvudfaktorer, bestående 

av flertalet undervariabler, i den organisatoriska kontexten som togs upp mer frekvent än andra, 

och som ofta ansågs behövdes undersökas mer. Dessa sju variabler var följande; kultur/klimat, 

mål/syfte, människor/sammansättning, processer, organisationens tillstånd/skick, struktur, samt 

tid. Av dessa sju visade det sig att variabeln struktur verkade vara den mest återkommande då 

den återfanns flest gånger i empiriska artiklar, även i teoretiska artiklar återfanns den flertalet 

gånger. Vidare menar Porter & McLaughlin (2006) att det var sällsynt att hitta artiklar som 

omfattade mer än en organisatorisk kontextvariabel, och ännu mer sällsynt att hitta en studie 

som undersökte interaktionseffekter mellan kontextuella variabler. Därför menar författarna att 

framtida forskning bör studerar kontextuella variablers interaktion med andra kontextuella 

variabler för att kunna få en bättre förståelse kring ledares beteenden i organisationer (Porter & 

McLaughlin, 2006). 

2.2. Krav, hinder och valmöjligheter   

Stewart (1982) menar att varje chefsposition påverkas av krav och hinder som situationen ställer 

vilket begränsar ledarens valmöjligheter och påverkar dennes beteende.  
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Krav är de uppgifter och aktiviteter samt ansvarsområde en person som innehar en viss 

chefsposition skall sköta. Några exempel som presenteras är kvalitetskrav, mål och deadlines 

som måste uppfyllas och andra administrativa uppgifter som budgetplanering och att närvara 

vid möten. Det kan även finnas krav som inte har med yrkesrollen att göra utan som kommer 

från andra personer man arbetar tillsammans med, krav från kunder att få prata med chefen 

istället för en underordnad (Stewart, 1982). 

Hinder är karaktäristiska drag hos organisationen och den externa omgivningen som begränsar 

chefens handlingsutrymme. Exempel som presenteras är regler och rutiner som måste följas 

samt miljö och arbetsrättsliga lagar. Andra hinder kan vara resurser som lokaler, verktyg och 

maskiner och hur personalen är distribuerad påverkan ledarens möjlighet till personlig kontakt 

med de underställda (Stewart, 1982). 

Valmöjligheter är de aktiviteter en chef har möjlighet att utföra men som han/hon inte är skyldig 

att utföra. Krav och hinder begränsar valmöjligheterna för chefen kortsiktigt, långsiktigt kan 

dock chefen försöka modifiera och förändra kraven och hindren för att öka valmöjligheterna. 

Prioriteringslista, handlingsstrategier för att uppfylla mål, vilka delar av arbetet chefen är 

personligt närvarande i, hur ansvarsfördelningen delegeras och hur chefen försöker influera sina 

underställda är exempel på valmöjligheter för en chef. Som nämnt tidigare kan dessa 

valmöjligheter dock begränsas av de krav och hinder chefens utsätts för (Stewart, 1982). 

2.2.1. Situationsvariabler     

Stewart (1982) menar vidare att de krav, hinder och möjligheter en chef har skiljer sig åt 

beroende på situationen. Yukl (2010), baserat på Stewarts forskning menar att det är framförallt 

tre aspekter av situationen som är av betydelse; interaktionskrav, arbetets karaktär, exponering. 

Interaktionskrav innebär att man som chef interagerar med flera olika individer i sin omgivning 

och kraven från överordnade, underställda, kollegor och andra externa personer kommer 

påverka hur man spenderar sin tid för att leva upp till de rollkrav chefen har. Mer tid behövs till 

att koordinera underställda vars arbete ständigt förändras i förhållande till enkla standardiserade 

arbeten. Likväl behöver chefen lägga ner mer tid tillsammans med överordnade när de egna 

arbetsuppgifter ständigt förändras och chefen behöver direktiv uppifrån. Mer tid krävs 

tillsammans med kollegor då arbetet kräver ett samarbete dem emellan. Kunder, facket och 

leverantörer är också aktörer som i olika stor utsträckning kan uppta chefens tid och varierar 

också beroende av situationen (Yukl, 2010). 

Arbetets karaktär handlar om hur ditt eget arbetes karaktär, alltså dess krav, utformning och 

innehåll samt typ av arbete, påverkar chefens beteende. Följande faktorer har identifierats som 

viktiga: (1) i vilken utsträckning man själv genererar sina arbetsuppgifter eller om 

arbetsuppgifter är styrda av efterfrågan, instruktioner eller problem från/hos andra individer; 

(2) i vilken utsträckning arbetet är enkelt och repetitivt eller varierande och unikt; (3) nivån av 

osäkerhet i arbetet; (4) om arbetsuppgifter kräver uppmärksamhet över en längre period; (5) hur 

viktigt det är att hålla deadlines. För att exemplifiera så kräver ett arbete där man själv genererar 

sina arbetsuppgifter troligtvis mer planering och framförhållning i arbetet i förhållande till ett 

arbete där man reagerar på andras förfrågningar eller händelser i omgivningen (Yukl, 2010). 
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Exponering är den tredje aspekten som påverkar krav, hinder och valmöjligheter chefen har 

samt vilket beteende och vilka färdigheter situationen kräver. Exponering handlar om i vilken 

utsträckning chefen ansvarar för beslut vars konsekvenser är kritiska och tiden innan dessa 

konsekvenser visar sig. Arbeten där beslut och handlingar har viktiga, samt synliga 

konsekvenser för organisationen där misstag och dåligt omdöme resulterar i förlust för 

organisationen har arbetet en hög exponering. I ett arbete där man har ett delat ansvar för beslut 

där konsekvenserna av dessa beslut heller inte visar sig inom den snaraste framtiden har arbetet 

en låg exponering (Yukl, 2010). Tillsammans, som nämndes ovan påverkar 

situationsvariablerna vilka krav, hinder och valmöjligheter en chef har i sitt arbete. 

Yukl (2010) menar att Stewarts breda perspektiv inte är vidare typiskt för den forskning som 

genomförts kring hur situationella aspekter kan påverka ledarskapsbeteendet. De flesta studier 

fokuserar endast på en variabel eller aspekt i situationen och dess påverkan på 

ledarskapsbeteendet. När ett så snävt tillvägagångssätt används blir det svårt att kunna uttala 

sig om hur flera variabler i situationen tillsammans interagerar och påverkar 

ledarskapsbeteendet. Yukl (2010) menar vidare att den variabel som studeras, ofta skiljer sig åt 

mellan studier vilket också gör det svårt att integrera resultat från olika studier. Trots detta 

menar Yukl (2010) att teorin skapar förståelse kring aspekter av kontexten som kan påverka 

ledarens beteende. 

2.3. Stil & Förväntningar   

Hersey med kollegor (1996) menar att det situationella perspektivet på ledarskap bygger på att 

ledaren använder en beteendestil som är lämplig för situationen man befinner sig i. Vad detta 

innebär är att det inte finns någon universell ledarskapsstil som alltid skulle vara den mest 

effektiva i alla situationer. Nyckeln till att leda och influera enligt Hersey med kollegor (1996) 

ligger i att kunna diagnostisera situationen, att förstå den situation man som ledare befinner sig 

i, för sedan anpassa sig till denna. Nedan presenteras en modell skapad av Hersey med kollegor 

(1996) som beskriver den kontext och miljö ledare vistas i och som har en påverkan på dennes 

ledarskap. Modellen är inte allomfattande men den innehåller variabler som vanligtvis är 

viktiga för ledaren (Hersey et al, 1996). 

 

Figur 2. (Hersey, Blanchard & Johnson, 1996,165). 

Ledaren

Organisationen

Kollegor

Underställda
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Enligt Hersey med kollegor (1996) innehåller varje variabel förutom ”arbetets krav” samt 

”övriga variabler” två olika komponenter, stil och förväntningar. Stil definieras som ett 

återkommande beteendemönster som man använder när man arbetar med eller leder andra 

människor, ett sätt att vara och reagera på, som det upplevs av de människor man arbetar med. 

Förväntningar definieras som den egna uppfattningen om vad som är ett passande och 

ändamålsenligt beteende för den egna rollen i organisationen. Detta gäller också uppfattningen 

om hur man förväntar sig att andra personer i organisationen skall vara och bete sig (Hersey et 

al, 1996). Stil och förväntningar interagerar enligt Hersey med kollegor (1996) genom att olika 

situationer är olika starkt kontrollerad av de förväntningar man som ledare har på dig. För att 

ge ett exempel, i en situation där man är tydligt styrd av sina egna överordnade, samt att 

organisationen har en kultur där beteenden av en viss form är utmärkande, ger chefen litet 

utrymme att ge uttryck för sin egen stil. Hersey med kollegor (1996) använder militären som 

ett exempel där förväntningar i stor utsträckning styr ens beteende.  

Enligt modellen har alltså stil och förväntningar hos organisationen, överordnande, kollegor 

samt underställda en påverkan på chefen tillsammans med arbetets karaktär och övriga variabler 

som exempelvis tid. 

2.4. Kontextens påverkan på ledarskapsbeteende  

Ford (1981) genomförde en studie som syftade till att identifiera sambandet mellan ledares 

beteende och kontextuella faktorer som antal underställda per ledare, arbetsrutin hos de 

underställda, utbildnings- och kvalifikationsnivå hos de underställda, hur beroende de 

underställda var av varandra i arbetsuppgifter, intern och extern organisatorisk osäkerhet, samt 

formella strukturer med mycket regler. Genom dessa sex variabler tog man fram sex hypoteser, 

en för varje variabel, som undersökningen skulle testa. Ledares beteenden var indelade i två 

dimensioner; Uppgiftsorienterad, som speglar i vilken utsträckning ledaren definierar sin och 

underställdas roll och låter de underställda veta vad som förväntas av dem i arbetet. Den andra 

dimensionen är hur relationsorienterad ledaren är och avser i vilken utsträckning ledaren 

betraktar sina underställdas välbefinnande, status samt att ledaren behandlar alla underställda 

lika. Undersökningen skedde på tre olika organisationer i tre olika branscher. Undersökningen 

var kvantitativ med ett frågeformulär, och både avdelningschefer samt underställda deltog. 

Sammanlagt fick studien in användbar data från 25 stycken avdelningschefer och 445 

medarbetare. 

Resultatet visade att ju fler underställda en ledare har under sig, desto svårare blir det att ta 

hänsyn till sina underställdas välbefinnande och arbetsinsats, alltså svårare för ledaren att 

använda ett relationsorienterat beteende. När det gäller de underställdas utbildningsnivå och 

kompetensnivå visade det sig att högre utbildning och kompetens hos de underställda gav lägre 

nivåer av både uppgiftsorienterat och relationsorienterat beteende från ledarens sida. Hög 

utbildningsnivå bland underställda visade sig alltså vara ett substitut för både uppgifts- och 

relationsorienterade ledarskapsbeteende, de underställda skötte sig själva i arbetsprocessen. 

Rutinartat arbete hos de underställda visade sig inte leda till ett minskat uppgiftsorienterat 

beteende hos ledaren, man fann heller inget signifikant samband till ett ökat relationsorienterat 

beteende. När det kommer till osäkerhet, både internt och externt, fick man fram att extern 

osäkerhet ledde till lägre nivå än förväntat av uppgiftsorienterat beteende, dock högre nivå när 
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det gällde intern osäkerhet. Man fann inget signifikant samband mellan osäkerhet, varken 

internt eller externt och relationsorienterat beteende. De två variablerna, underställdas beroende 

av varandra i arbetsuppgifterna och formell struktur med mycket regler visade sig inte har någon 

påverkan alls, varken på ett uppgiftsorienterat eller relationsorienterat beteende från ledarens 

sida. 

Sammanfattningsvis drog Ford (1981) slutsatsen att uppgiftsorienterat och relationsorienterat 

ledarskapsbeteende inte påverkas av samma kontextfaktorer, då endast utbildningsnivån hos de 

underställda visade sig påverka båda beteendena. Ett mer uppgiftsorienterat beteende av ledaren 

visade sig påverkas av underställdas arbetsrutin, utbildningsnivån hos de underställda, intern 

och extern osäkerhet. Endast antal underställda per ledare och utbildningsnivån hos de 

underställda påverkade relationsorienterat beteende. Fords (1981) studie blir relevant för vår 

egen undersökning, då vi kommer kunna se och jämföra våra kontextfaktorer med några av de 

faktorer Ford tar upp i sin studie. 

2.5. Situationsanpassat ledarskap   

Hersey med kollegor (1996) är också skaparna till den situationsanpassade ledarskapsmodellen. 

Vi har ovan vid flertalet tillfällen belyst att situationen påverkar ledarskapet och vilken ledarstil 

som är bättre lämpad vid ett visst tillfälle eller i en viss situation. Hersey med kollegor (1996) 

lyfter dock fram variabeln underställda som den variabeln som störst påverkan på vilken 

ledarstil som är bäst lämpad för situationen. Utgångspunkten är att det finns stora variationer 

när det gäller underordnades mognad i att lösa en viss arbetsuppgift. Begreppet mognad består 

av kompetens och vilja. Kompetens definieras som den kunskap, erfarenheter, och färdigheter 

som en individ eller grupp har med sig till en viss situation. Vilja definieras som i den 

utsträckning vilken en individ eller grupp har självförtroende, engagemang och motivation till 

att utföra en viss uppgift (Hersey et al, 1996). Genom att kombinera kompetens och vilja kan 

fyra olika mognadsnivåer identifieras: 

M1. Den anställda/gruppen är varken villig eller kompetent att lösa uppgiften. 

M2. Den anställda/gruppen är villig men inte kompetent för att lösa uppgiften.  

M3. Den anställda/gruppen är kompetent men inte villig att lösa uppgiften. 

M4. Den anställda/gruppen är både kompetent och villig att lösa uppgiften. 

Hersey med kollegor (1996) skiljer mellan ett relationsorienterat och ett uppgiftsorienterat 

ledarskap. Vilket vanligen också kallas ett stödjande och ett styrande ledarskap (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Relationsorienterat beteende innebär att man visar omtanke för sina 

medarbetare och tar hänsyn till deras behov samt känslor. Man stöttar, lyssnar och gör dem 

delaktiga i beslut. Uppgiftsorienterat beteende har ett fokus på att lösa uppgiften, klargöra roller 

och fördela arbetet, vad, hur och när saker ska göras. Varje ledare använder sig av båda 

beteendedimensionerna men använder vanligtvis någon av dimensionerna i större utsträckning. 

Inget av beteendena är på något sätt sämre eller mindre effektivt utan situationen styr vad som 

är mest effektivt (Hersey et al, 1996; Yukl, 2010). 

Genom olika kombinationer av dessa ledarstilar har Hersey med kollegor (1996) identifierat 

fyra olika ledarstilar som är olika lämpliga beroende på mognadsnivån hos gruppen: 
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S1. Starkt styrande och lågt stödjande ”instruerande ledarstil”. 

S2. Starkt styrande och starkt stödjande ”övertalande ledarstil”. 

S3. Starkt stödjande och svagt styrande ” deltagande ledarstil” 

S4. Svagt stödjande och svagt styrande ”delegerande ledarstil” 

Nedan presenteras en modell för hur man kan koppla samman rätt ledarstil med rätt 

mognadsnivå i gruppen. Som vi kan se är M1 sammankopplat till S1, M2 med S2, M3 med S3 

och M4 med S4. Man kan se att ledarens beteende förändras från att vara starkt styrande till att 

bli mer stödjande för att sedan i princip lämna över ansvaret till gruppen man leder. Viktigt att 

påpeka är att ledaren i S4 fortfarande ägnar sig åt båda beteendena, dock i mindre utsträckning.  
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Figur 3. (Hersey, Blanchard & Johnson 1996, 298). 

Hersey med kollegor (1996) menar att genom att dra en lodrät linje från den nedre tabellen, de 

anställdas mognadsnivå, rakt upp till modellen ovan kan man identifiera vilken ledarstil som är 

den mest lämpliga för situationen. 

2.6. Substitut för ledarskap   

Denna teori, tillsammans med ovan, hamnar under kategorin contingency theories vilket är ett 

område inom ledarskapsforskningen som fokuserar på hur situationen påverkar ledarskapet och 

hur variabler i situationen och kontexten där ledarskapet utövas kan moderera dess effekt (Yukl, 

2010).  
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Teorin har fokus på organisatoriska faktorer och situationella aspekter som påverkar hur 

framgångsrikt ett visst relationsorienterat eller uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende är i en 

viss situation (Podsakoff & MacKenzie, 1997; Howell, 1997). Teorin belyser att det finns två 

olika variabler som bidrar till denna påverkan, substitut och neutraliserare. Vad detta innebär 

är att det finns faktorer i situationen som kan fungera som antingen substitut för ledarskapet, att 

situationen har en karaktär som gör att ledarskapet blir överflödigt, att variabler i situationen 

ersätter ledarskapet och fyller dess funktion. Det finns också neutraliserare som innebär faktorer 

i situationen som begränsar och hindrar ledaren från att agera på ett speciellt sätt (Howell, 

1997). De situationella aspekterna teorin fokuserar på är egenskaper eller karaktärsdrag hos 

underställda, uppgiften samt gruppen och organisationen (Kerr & Jermier, 1978). Nedan följer 

några exempel teorin belyser och ger en större förståelse för vad teorin menar med substitut och 

neutraliserare. 

Underställdas egenskaper. Om de underställda har god erfarenhet och kunskap om hur arbetet 

ska utföras finns det inte något vidare behov för ledaren att ge direktiv hur saker ska utföras. 

De vet redan vad de ska göra samt hur det ska göras, vilket gör att ledarskapet substitueras och 

ersätts av variabler i situationen.  Individer som lägger ett stort värde i sitt arbete och finner en 

inre motivation av att arbeta behöver inte i samma utsträckning bli påminda om att göra ett 

kvalitativt arbete av sin chef. Underställda efterfrågar olika belöningar beroende på vad man 

värdesätter. Om man värdesätter mer fritid för att umgås med familjen kommer knappast en 

högre övertidsersättning ha någon större påverkan (Kerr & Jermier, 1978). 

Uppgiftens karaktär. Vid enkla, standardiserade uppgifter lär man sig snabbt hur arbetet ska 

utföras, ledaren behöver inte ge vidare direktiv då det kanske endast finns ett korrekt sätt att 

utföra arbetet på. Vissa arbeten ger i sig själv också feedback direkt till arbetaren, vilket innebär 

att arbetaren själv kan förändra sitt sätt att arbeta för att uppnå det önskvärda resultatet. Även 

här blir ledaren i viss mån överflödig. Många upplever sitt arbete som tillfredställande och som 

nämndes tidigare, finner en inre motivation i utförandet av sitt arbete. Inspiration och 

engagemang som kommer från arbetet i sig, kan göra att försök från ledaren att inspirera och 

engagera medarbetaren blir aningen overksamt (Kerr & Jermier, 1978). 

Grupp och organisationsegenskaper. Det finns flertalet organisatoriska karaktärer som 

påverkar hur nödvändigt samt effektivt ledarskapet är i en organisation och grupp. I en 

organisation med tydliga regler, rutiner och policys kan dessa fungera både som substitut och 

neutraliserare för ledarskapet. Regler och rutiner ger vägledning i hur saker ska utföras, vilket 

gör att ledaren inte behöver ge direktiv, samtidigt kan reglerna vara så fast förankrade att 

ledarens försök till förändring blir omöjlig. Fackförbund och en ledares positionsmakt, i vilken 

utsträckning ledaren har rättigheter och befogenheter att utöva straff och ge belöningar, 

påverkar i stor utsträckning vilken effekt ledarskapet kommer att ha. I organisationer där 

teamarbete är vanligt kan dessa ersätta en ledares roll då man finner både stöttning och 

vägledningen från kollegor (Kerr & Jermier, 1978). 

Beroende på egenskaper hos ovan variabler substituerar eller neutraliserar detta en viss form av 

beteende hos ledare. Vissa karaktärsdrag ersätter och neutraliserar ett relationsorienterat 

beteende och andra ersätter ett uppgiftsorienterat beteende (Howell, 1997). Ledarens funktion 

kan alltså tillgodoses genom andra faktorer i situationen där underställda exempelvis inte 
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behöver en ledare som säger till dem vad som ska göras, utan denna funktion kan fyllas av 

kollegor eller uppgiften i sig (Jermier & Kerr, 1997). I de situationer som innehåller så många 

neutraliserare att ledarskapet är omöjligt att utöva, ligger nyckel inte i att byta ut ledaren. Istället 

borde man försöka förändra eller eliminera neutraliserare för att hjälpa ledaren, eller skapa fler 

substitut så att ledaren inte blir lika nödvändig (Yukl, 2010). Nedan presenteras en egen skapad 

modell baserad på Kerr & Jermiers (1978) substitutteori för ledarskap. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. (Mårtensson & Gahlin 2014 baserad på Kerr & Jermier 1982)  

Effektivitetsmått sjukfrånvaro  

Ahlberg, Bergman, Ekenvall, Parmsund, Stoetzer, Waldenström & Svantengren (2008) 

genomförde en kvalitativ studie där de undersökte företag med låg respektive mer genomsnittlig 

sjukfrånvaro. Syfte med studien var att finna och analysera organisatoriska faktorer som 

minskar sjukfrånvaron hos företag i privata sektorn. En av faktorerna som var mest relevant för 

vår undersökning, var vilket ledarskap som präglade företagen med låg sjukfrånvaro. 

Undersökningen skedde på 38 olika företag varav 16 av dem var i tillverkningsbranschen. 

Resultatet av studien visade att företag med låg sjukfrånvaro ville ha och hade ledare som inte 

bara fokuserade på produktionsmål och andra tekniska faktorer, utan också på individen och 

gruppen, genom att hjälpa de underställda att utvecklas, vara tydlig med arbetskraven men även 

ge feedback, uppmuntran och stöd till sina underställda (Ahlberg med kollegor, 2008). 

Studien blir relevant för oss då ett av våra effektivitetsmått i undersökningen är sjukfrånvaro. 

Att studien även är gjord bland annat hos tillverkningsindustrier gör även kopplingen till vår 

egen studie mer relevant. 

2.7. Sammanfattning av den teoretiska referensramen  

 Stewart (1982), krav, hinder och valmöjligheter  

Stewart (1982) menar att varje chefsposition påverkas av krav och hinder som 

situationen ställer vilket begränsar ledarens valmöjligheter och påverkar dennes 

beteende. Stewart (1982) menar vidare att de krav, hinder och möjligheter en chef har 

skiljer sig åt beroende på situationen. Yukl (2010), baserat på Stewarts forskning menar 

att det är framförallt tre aspekter av situationen som är av betydelse; interaktionskrav, 

arbetets karaktär, exponering. 

Ledarens Beteende 

Situationens karaktär.        

– Underställda.                    

– Uppgiften.                        

– Grupp & Organisation.      

Effekt på individ/enhet/grupp 

Substitut och Neutraliserare 
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 Hersey med kollegor (1996), situationens stil och förväntningar   

Nyckeln till att leda och influera enligt Hersey med kollegor (1996) ligger i att kunna 

diagnostisera situationen, att förstå den situation där man som ledare befinner sig, för 

att sedan anpassa sig till denna. De variabler som lyfts fram som viktigt i kontexten är 

ledarens arbetskrav, överordnande, organisationens mål, kollegor, underställda samt 

övriga variabler t.ex. tid. Enligt Hersey med kollegor (1996) innehåller varje variabel 

förutom ”arbetets krav” samt ”övriga variabler” två olika komponenter, stil och 

förväntningar som påverkar ledarens beteende. 

 Hersey med kollegor (1996), situationsanpassat ledarskap  

Utgångspunkten är att det finns stora variationer när det gäller underordnades mognad 

i att lösa en viss arbetsuppgift. Begreppet mognad består av kompetens och vilja. Genom 

att kombinera kompetens och vilja kan fyra olika mognadsnivåer identifieras och till 

varje mognadsnivå finns det en föreslagen ledarstil som är mer effektiv än andra (Hersey 

et al, 1996).  

 Kerr & Jermier (1978), substitutionsteorin för ledarskap  

Teorin hävdar att det finns faktorer i situationen som kan fungera som antingen substitut 

för ledarskapet, att situationen har en karaktär som gör att ledarskapet blir överflödigt, 

men också neutraliserare som innebär faktorer i situationen som begränsar och hindrar 

ledaren från att agera på ett speciellt sätt (Howell, 1997). De situationella aspekterna 

teorin fokuserar på är egenskaper eller karaktärsdrag hos underställda, deras uppgift 

samt gruppen och organisationen (Kerr & Jermier, 1978). 

Våra teorier har en utgångspunkt i att situationen påverkar ledarbeteendet och att ett visst 

ledarskapsbeteende kommer vara mer effektiv i en viss situation. Gemensamt för teorierna är 

att samtliga lyfter fram de underställda som en viktig variabel i kontexten, både att de kan 

påverka ledarens beteende samtidigt som det är viktigt att anpassa sitt ledarskap efter deras 

kompetens, uppgift samt deras engagemang och motivation. Interaktionskrav och förväntningar 

från andra som kollegor och överordnade är också något som givits utrymme i de två 

förstnämnda teorierna. Organisationens karaktär, dess mål och krav verkar också vara en 

återkommande variabel som lyfts fram. Även om teorierna har liknande utgångspunkt och 

beståndsdelar kompletterar de samtidigt som de bekräftar varandra. 

Vi har i tidigare studier sett att uppgiftsorienterade samt relationsorienterade 

ledarskapsbeteenden inte påverkas av samma kontextuella variabler (Ford, 1981), samt att 

svenska företag med låg nivå av sjukskrivningar bland underställda, har och strävar efter att ha 

ledare som är relationsorienterade i sina ledarskap (Ahlberg med kollegor, 2008). 

Det är svårt att uttala sig var kunskapen i området finns idag då forskningen på området är 

generellt bristfällig. Yukl (2010) menar på att forskningen som genomförts kring hur 

situationella aspekter påverkar ledarskapsbeteendet, skett genom snäva tillvägagångssätt vilket 

inneburit att det fokuserats mest på en variabel eller aspekt i situationen och hur den påverkar 

ledarskapsbeteendet. Genom ett snävt tillvägagångssätt samt fokus på endast en variabel, menar 

Yukl (2010) att det blir svårt att uttala sig om hur flera variabler tillsammans påverkar 

ledarskapsbeteendet. I linje med Yukl (2010) menar Porter & McLaughlin (2006) i sin 

metaanalys, att det var sällsynt att hitta studier som omfattade mer än en organisatorisk 
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kontextvariabel, och desto mer sällsynt att hitta artiklar som studerade interaktionseffekter 

mellan två eller fler kontextuella variabler. Forskningen i framtiden menar Porter & 

McLaughlin (2006) bör inrikta sig på att studera kontextuella variablers interaktion med andra 

kontextuella variabler för att förbättra förståelsen kring ledares beteenden i organisationer. 
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3. Metod   
I metodkapitlet presenterar vi uppsatsens ansats och urval. Datainsamlingsmetoder och 

bearbetningen av denna data presenteras och beskrivs även här. Studiens trovärdighet, 

pålitlighet och överförbarhet diskuteras och kapitlet avslutas med en etisk- samt 

metoddiskussion. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Ansats   

Utifrån undersökningens syfte ansågs en kvalitativ undersökning vara ändamålsenlig. Detta för 

att vi ville åt våra respondenters subjektiva upplevelser av hur kontextuella variabler påverkar 

deras ledarskapsbeteende. Av intresse är också att få en förståelse för vad som kan ligga bakom 

varför respondenterna känner som de gör (Widerberg, 2002). En kvantitativ undersökning 

valdes därför bort. Den kvalitativa undersökningen genomfördes med personliga, 

semistrukturerade intervjuer. Detta gav respondenterna en möjlighet att själva berätta, 

reflektera, belysa och betona den egna upplevelsen samt sina tankar och känslor på ett mer 

personligt och ingående sätt (Denscombe, 2009).  

3.2. Urval   

Vid valet av organisation hade vi två organisationer att välja mellan. Efter en diskussion 

författarna emellan konstaterades det att ingen av organisationerna var bättre eller sämre lämpad 

för studiens kvalitet. Ett bekvämlighetsurval gjordes med motiveringen att valet var det bäst 

lämpade på grund av de resurser som stod till vårt förfogande. Urval av respondenter som sedan 

valdes ut för intervju gjordes genom ett subjektivt urval med utgångspunkt i vilka befattningar 

som skulle vara lämpliga för undersökningen. Urvalet bestod av samtliga tre avdelningschefer, 

även kallade förstalinjechefer. Vidare även HR-chefen, som tidigare arbetat som 

avdelningschef. Den ursprungliga tanken var även att avdelningschefernas underställda skulle 

ingå i urvalet, detta var dock inte möjligt på grund av svårigheter med den löpande 

verksamheten. Det sammanlagda antalet respondenter blev fyra stycken. Valet att inkludera 

dessa i undersökningen har som nämnts ovan grundat sig på att författarna ansåg det troligt att 

dessa befattningshavare skulle generera mest värdefull data (Denscombe, 2009). HR-chefens 

roll i undersökning var att ge sin subjektiva bild av hur kontexten påverkar avdelningschefernas 

ledarskapsbeteende. Detta för att få en nyanserad bild av kontextens påverkan från någon 

utomstående, men som ändå har nära kontakt med avdelningscheferna. HR-chefen användes 

också i syfte att få en uppfattning om de olika avdelningschefernas ledarskapseffektivitet, där 

information gällande engagemang bland avdelningschefernas underställda samt 

sjukskrivningsstatistik var av intresse. HR-chefen kan därför sägas ha en roll som både 

respondent samt informant (Denscombe, 2009).   

3.3. Datainsamlingsmetoder   

Intervjuerna bokades vid ett informationsmöte med HR-chefen och de tre första intervjuerna 

med avdelningscheferna genomfördes veckan efter, fördelat över två dagar. Intervju med HR-

chefen skedde veckan efter intervjuerna med avdelningscheferna. Intervjuerna genomfördes i 

en av organisationens lokaler. Lokalen ansågs som passande för ändamålet då det låg avskilt 

och var fritt från eventuellt störande ljud (Denscombe, 2009). 
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Rollerna under intervjuerna var uppdelade, en ställde frågorna, en skrev och observerade. 

Personen som skrev och observerade kunde också ställa följdfrågor om det var något 

intervjupersonen eventuellt inte uppmärksammade. Rollerna var desamma under samtliga 

intervjuer. Innan intervjuerna påbörjades presenterade vi oss och undersökningens syfte, gav 

respondenten möjlighet att ställa frågor, bad om tillåtelse att få spela in intervjun samt 

tillförsäkrade respondenten att inspelad data behandlas konfidentiellt (Denscombe, 2009). Vi 

höll också en kort genomgång av begrepp som vi ansåg kunde vara främmande för 

respondenterna. Detta gjordes även för att alla skulle ha samma uppfattning om vad vi 

diskuterade så att individuella tolkningar skulle minimeras. Intervjuerna började med ett par 

lättare frågor; bakgrundsinformation om respondenten och frågor kring arbetet. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide, se bilaga 1, med ett antal öppna huvudfrågor ordnade 

enligt teman rörande den inre organisatoriska kontexten. Ett antal hjälpfrågor användes som 

stöd i det fall att respondenten var väldigt kortfattad och mer beskrivande svar efterfrågades, 

eller i de fall då mer förtydligande från författarnas sida behövdes för att respondenten skulle 

förstå frågan och området. Dessa stödfrågor användes vid samtliga intervjuer och gjorde det 

lättare för respondenterna att svara utförligt på varje område (Widerberg, 2002). I slutet av varje 

intervju gavs respondenten möjlighet att själv tala om för oss om det var något som inte tagits 

upp men som var relevant för undersökningen. Intervjuerna varade mellan 30 - 60 minuter. 

Intervjuguiden skiljde sig aning åt mellan avdelningscheferna och HR-chefen, då intervjun med 

HR-chefen även hade ett större fokus på effektivitetskriterierna. Som vi beskrivit ovan var syftet 

att genomföra intervjuer med underställda i form av gruppintervju, detta var dock inte möjligt 

på grund av svårigheten att plocka ur dem ur linjeverksamheten. Intervjuerna spelades in med 

hjälp av mobiltelefon och som komplement fördes även fältanteckningar. 

3.4. Databearbetningen   

Intervjuerna har i ett första steg transkriberats och sedan kodats och analyserats tematiskt 

(Denscombe, 2009). Vi har analyserat intervjuerna med undersökningens syfte i åtanke. Vid 

analysen av empirin har de fyra vägledande principerna vid analys av kvalitativ data enligt 

Denscombe (2009) hafts i åtanke. De slutsatser som dragits har genererats genom en noggrann 

granskning av empirin samt att vi har försökt bortse från våra egna värderingar, erfarenheter, 

känslor, åsikter och fördomar genom att ha en kontinuerlig dialog med varandra och synliggöra 

vår förförståelse och våra värderingar. Analysen har också rört sig fram och tillbaka mellan 

empirisk data och de kategorier, begrepp och teorier som använts (Denscombe, 2009).  

De utskrivna intervjuerna har analyserats av oss båda, flera gånger utifrån syftet med 

undersökningen. Intervjuerna har delats upp i kategorier eller teman, där varje kategori består 

av en kontextuell variabel som har en påverkan på ledarskapsbeteendet. Tematiseringen eller 

kategoriseringen har varit en process där fler specifika kategorier har förts samman till mer 

övergripande kategorier då det visat sig att det funnits mönster och kopplingar mellan de olika 

temana. Varje tema har sedan analyserats enskilt utifrån sin koppling till teorin (Denscombe, 

2009). Analysen har växlat mellan induktion och deduktion. För att få en förståelse för vårt 

undersökningsområde har vi utgått från tidigare forskning i utformandet av vår intervjuguide. 

Vi har dock inte på förhand utgått från en specifik teori i syfte att bekräfta eller förkasta denna, 

utan bara använt tidigare forskning som en guide i vår studie. Till viss del har även en induktiv 

logik använts, då vi upptäckte saker i den analyserade empirin som våra dåvarande teorier inte 
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kunde förklara. Detta medförde att vi fick söka nya teorier som kunde hjälpa oss förklara dessa 

fenomen (Denscombe, 2009).  

3.5. Trovärdighet och pålitlighet samt överförbarhet   

Trovärdighet syftar till att undersökningen mäter vad den är avsedd att mäta och reflekterar 

sanningen eller verkligheten och inget annat. Pålitlighet avser undersökningens tillförlitlighet, 

att samma resultat uppnås vid andra tillfällen och framför allt av andra forskare (Denscombe, 

2009). Det finns problematik angående trovärdighet då det förutsätter att respondenterna 

svarade uppriktigt eller ärligt på frågorna och det är svårt att kunna verifiera om respondenterna 

svarade sanningsenligt. För att försöka öka trovärdigheten och således validiteten i studien har 

intervjufrågorna utformats utifrån relevanta områden som identifierats som viktiga kontextuella 

variabler som kan ha en påverkan på ledarskapsbeteendet. Intervjuerna spelades in och skrevs 

ut i sin helhet för att minska risken för feltolkningar och därigenom stärka validiteten. Vi har 

även använt oss av respondentvalidering då vi efter det att intervjuerna bearbetats haft kontakt 

med framförallt HR-chefen för att bekräfta och förbättra vår förståelse av empirin. Pålitligheten 

i undersökningen är svår att tillförsäkra då det som mäts är hur respondenterna upplever 

kontextens påverkan just nu och därmed kan upplevelsen förändras över tid om organisationen 

förändras. Det innebär att samma resultat eventuellt inte kan uppnås eller överföras till ett annat 

tillfälle (Denscombe, 2009). I vår studie handlar det dock om att kunna upprepa studiens 

tillvägagångssätt och metod. Vi har därför försökt att redogöra genomförandet av vår 

forskningsprocess för att andra ska kunna värdera och bedöma samt granska beslut och 

processer. 

Då vår studies resultat är knutet till en specifik organisation finns det en problematik i att 

generalisera vårt resultat. Vi har dock i våra slutsatser haft fokus på och försökt uttala oss om 

det generella snarare än det specifika. Detta gör att det finns ett värde och en användbarhet i 

vårt resultat för att öka förståelsen för hur den inre organisatoriska kontexten kan påverka 

ledarskapet. Vårt resultat kan också användas som vägledning och reflektionsmaterial i andra 

organisationer om man exempelvis vill ta reda på vilka förutsättningar organisationer ger sina 

chefer eller ledare. 

3.6. Litteratursökning   

Till denna undersökning har vi som källa använt relevant litteratur för ämnet, vi har använt oss 

av tidskrifter som är ledande inom ledarskapsområdet, samt ett rankingsystem där den mest 

årligen citerade litteraturen inom området använts. Sökning av artiklar har gjorts genom olika 

databaser på högskolebiblioteket exempelvis ABI/INFORM Global. Alla artiklar som har 

använts i undersökningen är peer reviewed och de flesta kommer från tidskriften The 

Leadership Quarterly. 

3.7. Etisk diskussion   

Utifrån informationskravet har vi lämnat information om undersökningen; om vem som gör 

undersökningen, vad den går ut på, dess syfte samt var resultatet kommer att presenteras och 

vem som har tillgång till det. Denna information lämnades till samtliga respondenter innan 

undersökningen genomfördes. Informationen gavs vid två tillfällen, först vid ett inledande möte 

med HR-chefen, därefter ytterligare en gång innan en intervju påbörjades, detta för att 
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tillförsäkra att alla hade fått informationen samt förstått den. Utifrån samtyckeskravet 

informerades respondenterna om att undersökningen var frivillig och även om de börjat svara 

på frågorna kunde de avbryta när som helst. Deltagarna informerades om att uppgifterna 

behandlas konfidentiellt så att ingen utomstående kan identifiera den enskilde. Resultatet 

presenteras därför på ett sådant sätt att respondenterna inte går att identifiera. Det resultat som 

erhölls av undersökningen presenterades för organisationen med förslag på vad de kan arbeta 

vidare med, och därmed har även nyttjandekravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2014).  

3.8. Metoddiskussion   

En kvalitativ undersökningsmetod var den mest lämpliga eftersom syftet var att beskriva 

avdelningschefers upplevelse av den inre kontextens påverkan på ledarskapsbeteendet och dess 

effektivitet.  De fördelar intervjun som metod gav har noga övervägts mot dess nackdelar så 

som intervjueffekten, tidsomfattningen, tillförlitligheten och den hämmande effekt en 

inspelning kan orsaka (Denscombe, 2009). 

I denna undersökning gjordes en intervjuguide med ett antal frågor, kategoriserade utifrån de 

områden som utsågs som relevanta för undersökningen med hjälp av litteraturen. 

Intervjuförfarandet förändrades, dock i liten utsträckning efter första intervjun, då vi märkte att 

respondenten pratade mycket om andra saker än sitt ledarskap. Detta gjorde att vi ännu tydligare 

förklarade vid de nästkommande intervjuerna att det var just hur den inre organisatoriska 

kontexten påverkar ledarskapsbeteendet gentemot de underställda som var intressant för oss. 

Vi anser att ett genomförande av pilotstudier innan de verkliga intervjuerna inte hade bidragit 

något vidare till en bättre intervju. Den första intervjun innehöll allt som de övriga gjorde, enda 

skillnaden var att den blev lite längre. 

Att vi inte fick möjlighet att intervjua underställda till avdelningscheferna tror vi kan ha 

resulterat i att viss nyanserad information gått förlorad. De underställda hade kunnat bekräfta 

den information avdelningscheferna delgav, framförallt gällande avdelningschefernas ledarstil, 

engagemanget hos personalen, samt hur tillfredsställda de är med sin egen avdelningschef. Vi 

hade också kunnat få en bättre bild av de underställdas arbete och dess karaktär. Vi anser dock 

att vi erhållit tillräckligt med information från de andra respondenterna för att kunna göra en 

bedömning. Respondentvalideringen har även fungerat som en bekräftelse på att vi uppfattat 

informationen korrekt. 
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4. Resultat  
Nedan presenteras den empiri vi har erhållit genom de intervjuer vi genomfört. 

Avdelningscheferna har vi valt att kalla Mattias, Leif samt Ulf, och HR-chefen kallar vi 

Ingrid. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av organisationen och rollen som 

avdelningschef. En genomgång görs sedan av vilken ledarstil och vilket 

ledarskapsbeteende respektive avdelningschef vanligtvis använder. Kapitlets huvudfokus 

ligger vidare på de kontextuella variabler vi i denna studie valt att fokusera på och dess 

påverkan på ledarskapet. Resonemang kring ledarskapseffektivitet tas först upp i analysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Organisation och rollen som avdelningschef  

Organisationen är ett företag med verksamhet inom kompositmaterial och sandwichteknologi. 

Produkterna används över hela världen inom Marin-, Vind-, Aero- och Industrisegmenten. 

Organisationen är en lean production verksamhet och har ungefär 180 stycken anställda, där 

större delen av personalen är kollektivanställda.  

I produktionen arbetar operatörer med arbeten av olika komplexitet. Dessa arbeten innebär till 

stor del övervakning av maskiner och processer där man kontrollerar att inget går fel. Det finns 

även uppgifter av handbearbetning som sågning och fasning av material. Det finns också 

uppgifter som består av ritningsläsning. Vissa maskiner kräver även att man har 

programmeringskunskap vilket är lite mer komplext. Arbetet beskrivs dock, när man väl lärt 

sig uppgifterna, som rutinartat. Ute i produktionen arbetar man enskilt eller i grupp med två till 

fem personer beroende på vilken uppgift man utför. Arbetsgrupperna byts sedan ut i samband 

med skiftbyten.  

Avdelningscheferna är organisationens förstalinjechefer vilket innebär både ett produktions- 

samt personalansvar. De arbetar mot uppsatta mål som kommer från produktionscheferna, och 

ska se till att deras underställda i produktionen har förutsättningarna för att nå upp till dessa 

mål. Avdelningscheferna är ansvariga för olika områden i produktionen, och en av dem menar 

att det också ingår i deras arbete att utveckla och förbättra dessa områden. Produktionen är 

uppdelad i två delar där Mattias och Leif ingår i en del och Ulf ingår i den andra. Gemensamt 

för Mattias, Leif och Ulf är att deras underställda arbetar i skift. Till antalet underställda har Ulf 

flest under sig med 47 underställda, sedan kommer Leif med 36 stycken, och Mattias har minst 

antal under sig med 17 stycken. 

4.2. Ledarstil & Beteende   

Mattias beskriver sig som en engagerad avdelningschef. Han menar att han bryr sig om sina 

underställda och strävar därför ständigt efter att uppmuntra och lyfta de underställda i sina 

arbeten. Han beskriver dessutom att han försöker lyssna på sina underställda, få dem att våga 

komma med förslag som kan förbättra produktionsprocessen. Han föredrar därför att vara i 

produktionen mer än på sitt kontor. Mattias tycker även det är viktig att försöka anpassa sig till 

de individer man leder. Vidare berättar han att han länge varit involverad i idrott som ledare 

och menar att hans ledarskap har influerats därifrån. Han ser en stor likhet i att man både i idrott 

och i hans nuvarande roll som avdelningschef, vill få individerna att prestera bättre hela tiden, 

vilket gör att han inte har behöver tänka något vidare annorlunda. 
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HR-chefen, som vi valt att kalla Ingrid, beskriver Mattias i överenstämmelse med hur Mattias 

beskriver sig själv. Ingrid berättar att Mattias reflekterar över sitt ledarskap och försöker 

anpassa det efter omständigheterna. Vidare beskriver Ingrid att Mattias har ett stort engagemang 

för sin uppgift vilket han försöker överföra till sina underställda genom beteenden såsom att 

lyssna, stötta och motivera.  

Leif beskriver att det är viktigt för honom att de underställda har roligt på arbetet. Han försöker 

därför visa sig mycket ute i produktionen och uppmuntra samt lyssna på de underställda. Leif 

beskriver sitt ledarskap som coachande och drar paralleller till idrottslivet. Han menar att det är 

väldigt sällan han får lägga sin coachande ledarstil åt sidan, för att gå in och peka med hela 

handen i de underställdas arbete, vilket han heller inte trivs med att göra. Leif menar att 

coachning handlar mycket om att stötta och engagera, även att det är viktigt att anpassa sitt 

coachande utefter situation och individ då alla människor är olika. 

Ingrid har ungefär samma bild av Leifs ledarskap och menar att det finns likheter mellan Leif 

och Mattias i hur de bedriver sitt ledarskap. Hon berättar att Leif har en bra social och empatisk 

förmåga. Ingrid bekräftar det Leif säger ovan, att han alltid varit väldigt mån om sina 

underställda, att de ska må bra och har roligt på arbetet. 

Ulf har ett starkt fokus på produktionen. Han menar att han själv arbetar som bäst när han får 

tydliga riktlinjer från sin chef, för att han då vet vad som förväntas av honom och har därför 

tagit med sig det till sitt ledarskap. Han försöker mer beskriva vilka mål som är uppsatta och 

vart man vill nå med dem. Han tycker därför om att diskutera med sin personal gällande 

arbetsuppgifterna och eventuella förbättringsmöjligheter i produktionen. Ulf menar att det är 

viktigt att vara lyhörd, främst när det gäller arbetsuppgifterna.  

Ingrid beskriver att hon inte har en klar uppfattning om Ulfs ledarskap men menar att hon 

upplever honom som mer fokuserad på produktionen än de underställda, samt att Ulf behöver 

klara direktiv. Hon menar att det inte finns några likheter med Mattias och Leif, utan Ulf 

koncentrerar sig mest på att produktionen ska fungera. Även Ulfs kollegor beskriver honom 

som en mer uppgiftsorienterad ledare. Mycket av den tid som Ulf lägger på att leda sina 

underställda handlar om att klargöra vilka mål enheten har och vad som ska göras. Även om 

han försöker lyssna på sina underställda gäller detta främst arbetsrelaterade frågor.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Mattias och Leif har ett liknande ledarskap. Båda ser 

likheter mellan deras arbete och deras erfarenhet från idrottslivet, och har därför ett stort fokus 

på att de underställda ska trivas och må bra. Det är viktigt för Mattias och Leif att motivera de 

underställda, och de bedriver därför ett ledarskap som bygger på engagemang samt uppmuntran. 

Ulf skiljer sig från Mattias och Leif, för honom är det viktigast att produktionen fungerar och 

har därför inte lika mycket fokus på de underställda. Det bekräftar även Ulf själv när han 

berättar att han inte alltid märker om någon av hans underställda mår dåligt. Vår upplevelse är 

att Mattias och Leif föredrar att vara ute i produktionen bland de underställda i högre grad än 

att sitta på kontoret. Vår uppfattning om Ulf är att han endast är ute i produktionen när det gäller 

något arbetsrelaterat. 
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4.3. Kontextvariablers påverkan på ledarskapsbeteendet   
 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Organisationens mål & karaktär samt avdelningschefernas arbetskrav  

Ingrid berättar att organisationen har tre större mål som avdelningscheferna ska prioritera och 

följa. Dessa är följande; bra säkerhet i produktion, bra kvalité samt tid och kostnadseffektivitet, 

och Ingrid tror att dessa påverkar avdelningscheferna mot ett uppgiftsorienterat 

ledarskapsbeteende. Alla tre mål är kopplade till själva produktionen, det finns inga uttalade 

mål som rör psykosociala arbetsmiljön eller andra personalrelaterade mål. Ingen av de tre 

avdelningscheferna upplever att dessa mål på något sätt påverkar eller begränsar deras 

ledarskapsbeteende gentemot sina underställda. Ulf berättar dock att det ibland kan inträffa 

akuta situationer i produktionen, exempelvis att kvalitén brister vilket innebär att man snabbt 

måste åtgärda det. Under sådana händelser menar han att han tar på sig en väldigt styrande 

ledarroll och peka på vad de underställda ska göra för att åtgärda situationen så snabbt som 

möjligt.  

Vidare berättar Ingrid att det har skett mycket omorganisering den sista tiden, och att det 

kommer ske fler förändringar i framtiden. Hon tror att dessa förändringar påverkar 

avdelningscheferna på sådant sätt att de aldrig riktigt hinner sätta sig in i de nya krav som 

omorganisationer resulterar i och menar därför att organisationen bör arbeta för att hjälpa 

avdelningscheferna att bli bekväma i de ständiga förändringarna. Mattias och Leif upplever 

dock inte att förändringarna påverkar dem negativt. Ulf har däremot en annan åsikt då han 

menar att den senaste omorganiseringen har resulterat i att han fått nya ansvarsområden. Dessa 

nya ansvarsområden gör att han inte känner att han har tid till att sköta de vardagliga 

arbetsuppgifter och han menar också att han heller inte är bekväm i de nya uppgifterna. Han 

berättar att de nya arbetsområdena inte är helt främmande, men att det funnits en person som 

haft uppsikt över dem tidigare och gett Ulf direktiv på vad som ska göras. Han känner en 

oklarhet i sin roll och han känner sig lite vilsen i hur han ska prioritera. Han upplever dessutom 

det som svårt nu när ingen ger honom direktiv, vilket vidare leder till att han inte har möjlighet 

att vara i produktionen lika mycket och på så sätt inte använda sig av ett relationsorienterat 

ledarskapsbeteende gentemot sina underställda . 

Omorganisationer anser Mattias inte vara något som påverkar hans ledarskapsbeteende. 

Däremot menar han att det finns andra krav som påverkar honom. Något som han framför allt 

anser påverkar är alla möten som hålls med avdelningscheferna. Han upplever ofta att dessa 

möten inte är så viktiga och att de istället tar onödig tid från honom, tid som han hellre lägger 

på att vara i produktionen bland sina underställda och stötta samt uppmuntra dem i deras 

arbeten. 

De tre avdelningscheferna berättar att det finns perioder där tidspress i arbetet blir ett problem. 

Det handlar om PU-samtalen (personlig utveckling) med de underställda som genomförs varje 

år, där avdelningscheferna tillsammans med de underställda pratar om hur det senaste året varit 

samt utvecklingsområden. Leif berättar att det finns en tidsgräns på dessa samtal som är alldeles 

för kort. Ulf är inne på samma linje och menar att tidsgränsen som är satt gör det omöjligt för 

dem att genomföra samtalen på ett bra och konstruktivt sätt. Avdelningscheferna anser att PU-

samtalen är till för att stämma av de underställdas välmående och känslor, hur tillfreds de är 

med arbetet och kollegor, samt deras utvecklingspotential. Tidsgränsen ger inget utrymme för 



 

 

   22 

 

avdelningscheferna att ställa dessa frågor samt lyssna på de underställda. Det blir därför svårt 

att i dessa samtal visa stöttning och förståelse för de underställda. 

4.3.2. Överordnade & Kollegor   

Mattias och Leif går under samma produktionschef som vi valt att kalla Ingemar. Mattias 

berättar att han har en bra relation med Ingemar. Han beskriver Ingemars ledarskap som något 

styrande och menar att Ingemar vill ha total koll över produktionen. Mattias berättar att det 

finns tillfällen där Ingemar går in och pekar på exakt vad Mattias ska göra, vilket vidare leder 

till Mattias inte alltid kan använda sig utav det ledarskapsbeteende han vill gentemot sina 

underställda. Vid dessa tillfällen blir det mer att han får gå ut och återberätta för de underställda 

vad Ingemar berättat, vilket leder till att det blir mer klargörande av mål och vad som ska göras, 

alltså mer uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende. 

Leif beskriver Ingemar som väldigt rak och tydlig med vad han vill. Det är däremot inget som 

Leif menar påverkar eller begränsar honom i sitt ledarskapsbeteende. Ingrid beskriver Ingemars 

ledarskap som något auktoritärt, och menar dock att Leif påverkas av honom. Hon berättar att 

hon kan se tendenser från Leifs sida som går mot ett liknande ledarskap som Ingemar bedriver, 

ett mer styrande ledarskap. Hon tror dock inte att Ingemar har en större påverkan på Mattias, 

och menar vidare att Mattias är väldigt säker på sitt eget ledarskap och därför sker ingen 

påverkan från Ingemar. 

Ulf går under en annan produktionschef som vi valt att kalla Anders. Ulf beskriver Anders som 

tydlig och engagerad samt väldigt fokuserad på produktionen. Han berättar vidare att han alltid 

varit imponerad av det engagemang kring produktionen som Anders har, och menar att hans 

eget ledarskap har inspirerats av Anders ledarskap. Ingrid berättar att Anders inte är lika 

auktoritär i sitt ledarskap som Ingemar är, men precis som Ulf beskriver, väldigt fokuserad på 

produktionen vilket hon tror smittar av sig på Ulfs ledarskapsbeteende. 

Sammanfattningsvis så har avdelningscheferna överordnade ett starkt fokus på produktionen, 

uppgiften och de mål som ska uppfyllas, alltså ett uppgiftsorienterat ledarskap. Ingrid menar att 

Leif och Ulf påverkas av sina avdelningschefer, och då mot ett mer uppgiftsorienterat ledarskap 

vilket även Ulf bekräftar själv. Mattias upplever själv att det finns tillfällen då Ingemar påverkar 

hans ledarskapsbeteende. Dock är Ingrid av en annan uppfattningar och menar att hon inte ser 

någon påverkan från Ingemars sida. 

Relationen mellan de tre avdelningscheferna beskriver de själva som bra. Dock så berättar 

Mattias och Leif att de har ett närmare samarbete med varandra än vad de har med Ulf, vilket 

beror på att deras avdelningar ingår i samma enhet. Detta medför att de regelbundet har kontakt 

med varandra. Ulf berättar att han för det mesta arbetar på egen hand och endast träffar Mattias 

och Leif på möten eller under speciella omständigheter. Mattias tror att han påverkar Leifs 

ledarskapsbeteende och då framför allt med sin positiva energi samt engagemang. Detta är en 

åsikt som Leif delar då han menar på att han ser Mattias som en bra ledare och att han alltid 

försöker ta med sig positiva egenskaper han ser hos andra till sitt eget ledarskap. Mattias anser 

dock inte att han påverkas i någon större utsträckning av Leifs ledarskap, då han anser att deras 

ledarskap är så pass lika. 
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4.3.3. Underställda och deras arbetes karaktär   

De tre avdelningscheferna beskriver att det existerar både standardiserade och mer avancerade 

områden på alla tre avdelningar. Mattias avdelning består av fyra områden där två av dem består 

av lite mer avancerade arbetsuppgifter. Leif har ansvar för två områden där han beskriver det 

ena som lite mer avancerat. Ulf ansvarar över tre områden där ett område består av lite enklare 

uppgifter såsom att fylla på råvaror i de olika processerna. De två andra områdena beskriver 

han som mer fysiskt arbete och mer avancerat. Alla avdelningschefer har underställda som utför 

lite enklare arbetsuppgifter men även andra som utför mer avancerade arbetsuppgifter. De 

avancerade arbetsuppgifterna menar dock avdelningscheferna mest är svåra under inlärningen. 

När man väl har lärt sig en avancerad arbetsuppgift så är arbetet relativt rutinartat och enkelt att 

utföra, dock så krävs det mer koncentration i de avancerade arbetsuppgifterna. De allra flesta 

av de underställda har arbetat i organisationen länge och har därför en stor erfarenhet och 

kunskap om arbetet. De underställda vet vad arbetet kräver av dem och de känner väl till de 

förväntningar organisationen har på dem. Därför menar avdelningscheferna att de underställda 

är relativt självgående i arbetet.  

Samarbetet upplever avdelningscheferna är bra i grupperna, så blir det problem menar dem att 

de underställda hjälper varandra istället för att prata med avdelningscheferna. Likadant menar 

avdelningscheferna det är när det kommer in nya underställda i produktionen. De underställda 

ser till att de nya lär sig och kommer in i både arbetet och gruppen så snabbt som möjligt, och 

på så sätt tar de underställda över större delen av introduktion för de nya. Leif kallar det ett 

mentorskap, att de mer erfarna tar på sig en mentorroll för de nya. Avdelningscheferna är alla 

överens om att det är bättre att de underställda själva ansvarar för introduktion av nyanställda 

då avdelningscheferna menar att de kan arbetet bättre än avdelningscheferna själva. Leif menar 

att det frigör honom som ledare, att han inte behöver instruera de underställda, en uppfattning 

som även delas av Mattias. Ulf håller med och menar att det frigör tid, men att det inte påverkar 

hans ledarskapsstil. 

När det kommer till engagemanget bland avdelningschefernas underställda skiljer det dock sig 

mellan avdelningarna. Mattias upplever inte att engagemanget bland sina underställda är 

tillfredsställande, men det har börjat bli bättre. Mattias berättar dock att han behöver jobba på 

att förbättra det ytterligare. Ingrid delar Mattias upplevelse och berättar att engagemanget kan 

bli bättre på hans avdelning. Ingrid menar dock att hon börjat se tendenser på förbättring i 

engagemang bland de underställda sedan Mattias tog över avdelningen, och syftar framför allt 

på att sjukfrånvaron bland de underställda har minskat. Hon berättar vidare att det var Ulf som 

var chef över avdelningen innan Mattias tog över. Leif beskriver engagemanget bland sina 

underställda som bra, men menar också att det finns ett fåtal individer där engagemanget kan 

bli bättre. Ingrid delar samma uppfattning som Leif, och menar att Leif för tillfället har de mest 

engagerade underställda i organisationen. Ulf upplever engagemanget hos sina underställda 

som generellt bra, men precis som Leif, menar Ulf att det finns några individer som 

engagemanget kan bli bättre på. Ingrid berättar att de underställda på Ulfs avdelning i dagsläget 

inte är lika engagerade som Mattias och Leifs underställda. Hon berättar också att Ulf historiskt 

sett har haft högst sjukfrånvaro bland sina underställda, vilket Ingrid anser att det inte finns 

någon naturlig förklaring till. 
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Något som samtliga tre avdelningschefer tar upp som begränsar deras ledarskapsbeteende är 

organisationens belöningssystem. Leif berättar att de idag har ett lönesättningssystem som gör 

att alla underställda erhåller lika löneförhöjning. Han berättar vidare att fackförbundet 

organisationen har kollektivavtal med, har förhindrat organisationen att tillsätta individuell 

lönesättning. Alla tre avdelningschefer upplever att dagens lönesättningssystem medför att de 

har svårt att påverka och höja de underställdas engagemang. Leif menar att pengar inte är allt, 

att beröm också likaväl kan fungera som belöning eller engagemangshöjande. 

Avdelningscheferna är dock överens om att individuell lönesättning hade hjälpt dem i arbetet 

med att höja engagemanget bland de underställda, och då framför allt de underställda som idag 

inte har så högt engagemang i arbetet. Alla avdelningschefers underställda arbetar i olika skift. 

Skiftarbetet skiljer sig åt mellan avdelningarna och det är framförallt för Ulf som skiftarbetet 

blir ett hinder då han inte hinner träffa alla underställda under en arbetsdag.  

Sammanfattningsvis så har avdelningscheferna till stor del erfarna och kunniga underställda. 

De menar på att de allra flesta är självgående och hjälps åt vid eventuella problem och därför 

behövs avdelningscheferna inte i någon större utsträckning vilket vidare bidrar till att 

avdelningscheferna inte upplever att de underställa har någon påverkan på deras 

ledarskapsbeteende. Belöningssystemet upplevs som begränsade i att försöka engagera 

underställda, samt att skiftarbetet för Ulf gör att han inte kan träffa samtliga underställda i sin 

grupp under en arbetsdag. 
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5. Analys   
I detta kapitel kommer vi presentera analysen av empirin med hjälp av den teoretiska 

referensramen. Dispositionen följer föregående kapitel för att underlätta för läsaren. 

Avdelningschefernas ledarstilar presenteras inledningsvis och sedan presenteras 

kontextens påverkan på avdelningschefernas ledarskapsbeteende. Det är under rubriken 

”underställda” som effektivt ledarskap med hänsyn till kontexten kommer behandlas. 

Kapitlet avslutas med en sammanställning av analysen med hjälp av tabeller för att 

underlätta för läsaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. Ledarstil & Beteende  

Vi upplever att Mattias föredrar och använder i störst utsträckning vad vi enligt Yukl (2010) 

samt Hersey med kollegor (1996) tidigare beskrivit som ett relationsorienterat ledarskap. Detta 

därför att han själv upplever sitt ledarskap som relationsorienterat då hans ledarskapsbeteende 

riktar sig först och främst mot att engagera och motivera sina underställda.  

Leif beskriver att det är viktigt för honom att de underställda har roligt på arbetet och han 

försöker därför visa sig mycket ute i produktionen. Han ägnar sig mycket åt att uppmuntra och 

lyssna på de underställda och försöker stötta och motivera sin personal. Precis som för Mattias 

finns det tydliga likheter mellan de beteenden Leif beskriver sig använda i sitt ledarskap och på 

det sätt som Yukl (2010) och Hersey med kollegor (1996) definierar relationsorienterat 

ledarskap 

Ulf menar att produktionen kommer i första hand och att uppnå produktionsmål är hans 

viktigaste uppgift. Utifrån vad som berättas kan vi se tydliga likheter i Ulfs beteende och hur 

Yukl (2010) och Hersey med kollegor (1996) definierar uppgiftsorienterat ledarskap. Mycket 

av den tid som Ulf lägger på att leda sina underställda handlar om att klargöra vilka mål enheten 

har och vad som ska göras. Även om han försöker lyssna på sina underställda gäller detta främst 

arbetsrelaterade frågor. Ulf har även flest underställda under sig av avdelningscheferna, och i 

linje med Fords (1981) studie kan det vara en variabel som gör att Ulf inte har möjlighet att 

vara så relationsorienterad i sitt ledarskapsbeteende gentemot hans underställda. 

5.2. Kontextvariablers påverkan på ledarskapsbeteendet 

 

5.2.1. Organisationens mål & karaktär samt avdelningschefernas arbetskrav  

Enligt Ingrid går säkerheten först, sedan kvalitén, och sedan tid och kostnad. Detta är den 

prioritering och de mål avdelningscheferna ska arbete efter. Samtliga av dessa mål har en tydlig 

koppling till produktion och uppgiften, vilket vi skulle vilja kalla hårda mål. Några mer mjuka 

mål, som personalens välmående, minska sjukskrivningar eller annat arbetsmiljö eller 

personalrelaterat nämns inte. Det hon dock nämner är att när en händelse sker som har med den 

psykosociala arbetsmiljön att göra, brukar cheferna reagera. Vad vi vill belysa är att då de 

uttalade målen avdelningscheferna arbetar mot är så tydligt kopplade till produktion och 

uppgift, är det proaktiva arbetet med psykosociala arbetsmiljöfrågor nedprioriterat. Hersey med 

kollegor (1996) menar att en organisations mål och förväntningar kan utöva påtryckningar på 

cheferna att bete sig i enlighet med dessa och i detta fall påverka avdelningscheferna mot ett 

uppgiftsorienterat ledarskap. För Ulf kan det väl vara så, då han berättar att det är produktionen 
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och dess mål som är det viktiga. Dessutom enligt Stewart (1982) är detta mål och krav som 

begränsar Ulfs valmöjligheter till att använda sig av mer relationsorienterade beteenden. Varför 

Mattias och Leif inte upplever att deras ledarskap påverkas av de organisatoriska målen är svårt 

att hitta en självklar förklaring till. Vi återkommer dock till denna diskussion senare där vi 

menar att vissa variabler kan förlora sin påverkanseffekt på grund av andra variabler i 

situationen. Stewart (1982) menar också att hur man påverkas av de krav och hinder som man 

ställs inför är individuellt, två personer kan ha samma position men uppleva kraven, hindren 

samt valmöjligheterna olika.  

Ingrid berättar även att det sker omorganisationer i snabbare takt nu än förr som gör att cheferna 

nästan aldrig hinner landa. Ulf menar att alla de förändringar som skett i organisationen den 

senaste tiden har gjort att hans roll och dess uppgifter har förändrats en del, vilket har inneburit 

att nya ansvarsområden har tillkommit i rollen. Ulf menar att det är svårt att veta hur han ska 

prioritera uppgifterna och upplever en osäkerhet i sin arbetsroll. Ingrid upplever att Ulf behöver 

klara direktiv för att veta vad han ska göra. Organisatoriska förändringar benämner Stewart 

(1982) som hinder som begränsar vad en chef kan göra. För Ulfs del har detta inneburit fler 

ansvarsområden vilket enligt honom är besvärande och går ut över andra uppgiftsområden. Han 

upplever att det tar av hans tid och hindrar honom från att exempelvis vara ute i produktionen 

bland sina underställda vilket i enlighet med Stewart (1982) begränsar Ulfs valmöjligheter. 

Intressant att nämna är att Fords (1981) studie visade att intern osäkerhet i organisationer kan 

skapa en oklarhet i rollen som ledare. Omorganisationerna som skett i organisationen som 

skapat en otydlighet för Ulf i hans arbetsroll. Ford (1981) menar vidare att intern osäkerhet på 

så sätt kan påverka ledare och höja det uppgiftsorienterade ledarskapet för att skapa klarhet i 

mål och prioriteringar. Övriga två avdelningschefer upplever inte att omorganisationerna har 

någon direkt påverkan på deras ledarskapsbeteende. Detta skulle återigen kunna knytas an till 

vad Stewart (1982) menar att situationen kan upplevas olika av individer trots att man innehar 

samma befattning. Detta stöds också av att Ulf behöver tydliga direktiv om vad han ska göra, 

något som övriga avdelningschefer inte är i behov av. Med nya ansvarsområden utan tydliga 

direktiv får detta därför en inverkan på Ulfs ledarskap. Mattias och Leif har dessutom stöd av 

varandra och kan utbyta idéer och tankar, en möjlighet som försvann för Ulf när nedskärningar 

gjordes på hans avdelning, vilket kan göra att han känner sig ensam i sin arbetsroll. Detta kan 

ha inverkan på varför just Ulf och inte de andra upplever att omorganiseringarna påverkar 

ledarskapsbeteendet.  

Mattias upplever och tror att i framtiden kommer vissa krav arbetet ställer på honom komma 

att påverka eller begränsa hans ledarskap. Han nämner att han tycker att det hålls möten alldeles 

för ofta, vilket gör att han kanske inte kommer kunna vara ute i produktionen bland sina 

underställda lika mycket som han vill. Här blir det väldigt tydligt som Stewart (1982) framhäver 

att arbetets krav hindrar Mattias från att ägna sig åt de aktiviteter han finner viktigare. I enlighet 

med Stewart (1982) innebär interaktionskraven från andra individer i organisationen att Mattias 

måste närvara på dessa möten.  

Avdelningscheferna har en tidsgräns på när alla PU-samtal med de underställda ska vara 

genomförda. Detta krav medför att avdelningscheferna känner att de inte har tid och möjlighet 

att hinna prata och lyssna på varje medarbetare så som de önskar. I enlighet med Stewart (1982) 
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begränsar detta tidskrav avdelningschefernas relationsorienterade ledarskapsbeteende i dessa 

samtal. 

5.2.2. Överordnade & Kollegor   

Enligt Stewart (1982) kan relationen till överordnade vara en variabel i situationen som 

begränsar en chefs valmöjligheter i att lägga ner tid på det den anser som viktigast. Mattias och 

Leif går under samma produktionschef och Ulf under en annan. Produktionscheferna är enligt 

Leif och Mattias samt Ingrid starkt uppgiftsorienterade. Det finns dock individuella skillnader 

i enlighet med Stewart (1982) i hur Mattias och Leif upplever att Ingemar påverkar deras 

ledarskapsbeteende. Mattias berättar att det finns tillfällen när Ingemar går in och styr, där han 

pekar med hela handen, där det inte finns utrymme för Mattias att genomföra uppgiften på sitt 

egna sätt. Dessa riktlinjer och krav från Ingemar gör, precis som Mattias berättar och i enlighet 

med Stewart (1982) att hans valmöjligheter begränsas. Leif menar själv att Ingemars 

uppgiftsorienterade beteende inte har någon påverkan på hans eget ledarskapsbeteende 

gentemot sina underställda, heller inte att det på något sätt skulle hindra honom från att utföra 

uppgifterna på det sätt han själv förespråkar. Ingrid upplever dock att hon ser att Ingemar har 

en påverkan på Leif, då hon menar att Leif blivit mer uppgiftsorienterad under Ingemars 

ledning. Enligt Hersey med kollegor (1996) kan överordnades ledarstil påverka, i detta fall Leifs 

beteende gentemot sina underställda genom att Ingemar har förväntningar på att Leif ska bete 

sig på samma sätt gentemot sina underställda som Ingemar gör. Det accepterade beteendet 

enligt Ingemar skulle då vara ett uppgiftsorienterat beteende, vilket ligger i linje med vad Ingrid 

berättar ovan. Vad gäller Ulf ser vi tydligt likheter i vad Hersey med kollegor (1996) menar då 

Ulf själv beskriver att han inspireras och påverkas av sin egen chefs ledarstil och beteende. 

Anders har ett fokus på produktion och är starkt uppgiftsorienterad, vilket gör att Ulf, enligt 

hans egen beskrivning inspireras av Anders. 

Kollegor kan påverka varandras ledarstil, dock endast de kollegor man interagerar med 

regelbundet (Hersey et al, 1996). Leif och Mattias har ett närmare samarbete och interagerar 

mer regelbundet än vad de gör med Ulf. Ulf arbetar mer på egen hand och har endast under 

vissa omständigheter kontakt med de övriga avdelningscheferna. I linje med vad Hersey med 

kollegor (1996) hävdar, att på grund av att Mattias och Leif delar samma ledarstil, kan detta 

leda till en ytterligare förstärkning av ett relationsorienterat ledarskap. De verkar dela 

ledarskapsfilosofi och har liknande erfarenheter från idrottssammanhang vilket kan göra att de 

finner bekräftelse hos varandra, att deras beteende är det mest lämpliga. Detta skulle kunna vara 

en anledning till att Mattias och Leif inte upplever att de organisatoriska målen påverkar deras 

ledarskapsbeteende. Kollegors påverkan, i detta fall när de delar ledarskapsfilosofi och ledarstil, 

har kanske en större påverkan än andra variabler och gör att de förlorar sin effekt. Ulf upplever 

ingen påverkan från sina kollegor då de inte har något nära samarbete. 

5.2.3. Underställda och deras arbetes karaktär   

Gemensamt för samtliga avdelningar är att de underställda har flera olika arbetsstationer som 

varierar i komplexitet. Även om vissa arbetsuppgifter är aningen mer komplexa avser detta 

dock endast själva inlärningsperioden. När man väl har lärt sig arbetet är det rutinartat och inte 

vidare föränderligt. Samtliga tre enheter har erfarna underställda som har arbetat i produktionen 

under en lång tid. De är medvetna om hur produktionen ska skötas och vet hur arbetsuppgifterna 
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ska utföras. De vet vad deras arbetsroll kräver av dem och de underställda hjälper varandra när 

problem uppstår. Enligt Stewart (1982) så är detta tydliga situationsvariabler som har en 

påverkan på ledarens valmöjligheter och beteende. Avdelningscheferna behöver således inte 

lägga ner mycket tid på att klargöra mål och förklara hur uppgifter ska utföras vilket gör att de 

heller inte personligen behöver vara närvarande för att kontrollera att saker utförs korrekt. 

Interaktionskraven i situationen, från de underställdas sida är därför relativt låga. Detta frigör 

tid för cheferna, de kan ägna sig åt andra uppgifter eller beteenden, vilket enligt Stewart (1982) 

bidrar till att chefernas valmöjligheter ökar. I linje med Kerr & Jermiers (1978) substitutteori 

för ledarskap kan vi också identifiera att dessa rutinartade arbetsuppgifter blir ett substitut för 

ett uppgiftsorienterat ledarskap. När uppgifterna är av den karaktär som de underställa här utför 

behövs det lite direktiv från ledaren. Ett sådant beteende från ledaren skulle i en situation som 

denna bli överflödigt, ineffektivt och kontraproduktivt (Kerr & Jermier, 1978). Intressant att 

notera är att Fords (1981) studie fann att rutinartade arbetsuppgifter bidrog till ett mer 

uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende, något som inte stämmer in på Mattias och Leifs 

ledarskapsbeteende. Dock enligt vår tolkning så bekräftar Ulfs ledarskap samt hans 

underställdas rutinartade arbetsuppgifter Fords (1981) resultat.  

Som nämnts ovan är inte bara arbetsuppgifterna enkla och rutinartade utan de underställda har 

arbetat i produktionen en längre tid och har god erfarenhet av arbetet. Detta kan också skapa 

klarhet i varför samtliga avdelningschefer inte känner att de underställda påverkar deras 

ledarskap och varför de heller inte beter sig olika gentemot underställda vars uppgifter skiljer 

sig i komplexitet. De underställda har tillräcklig kunskap för att utföra sina arbetsuppgifter 

vilket gör att komplexiteten i uppgiften inte har någon betydelse och ledarna behöver inte 

anpassa sitt ledarskap. Man skulle därför kunna påstå att uppgiftens karaktär och komplexitet 

är underställd medarbetarnas erfarenhet. Så länge medarbetare vet hur de ska utföra arbetet 

spelar komplexiteten ingen roll, dock generellt, i enlighet med Hersey och kollegor (1996) 

kräver komplexa arbetsuppgifter mer vägledning och direktiv från ledarens sida inledningsvis. 

När underställdas erfarenheter, träning och kunskapsnivå ökar kan detta fungera som ett 

substitut för uppgiftsorienterat ledarskap vilket är fallet för organisationen i fråga (Kerr & 

Jermier, 1978). Detta bekräftar även Ford (1981) i sin studie där resultatet visar att 

uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende minskas och substitueras av kvalificerade underställda. 

Även om avdelningscheferna inte upplever att de underställda samt deras arbetes karaktär 

påverkar deras ledarskapsbeteende finns det dock en indirekt påverkan då cheferna medvetet 

inte lägger ner någon vidare tid på att förklara hur arbetsuppgifter ska utföras, ett 

uppgiftsorienterat ledarskap blir därför effektlöst.  

Samtliga avdelningschefer berättar att på respektive avdelning hjälper deras underställda 

varandra och som Leif delger så fungerar de erfarna som mentorer till de nya som gör att de 

nya fostras in i samma tänk som resten av avdelningen. En allmän upplevelse bland 

avdelningscheferna är därför att de underställda är flexibla och hjälper varandra om någon stöter 

på problem. I enlighet med Stewart (1982) så har cheferna krav på sig att se till att de 

underställda har de förutsättningar som krävs för att utföra arbetet, vilket även gäller 

introduktion av nyanställda eller feriearbeterare. På grund av situationens karaktär och 

framförallt det Stewart (1982) beskriver som interaktionskrav, ser vi att detta har en tydlig 

påverkan på avdelningschefernas valmöjligheter. De underställdas grupper lär själva upp nya 
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för yrket vilket gör att avdelningscheferna inte behöver ägna så mycket av sin egen tid till att 

lära upp eller visa nyanställda hur saker och ting ska göras. Valmöjligheterna för cheferna ökar 

därför vilket gör att mer tid kan läggas på andra uppgifter eller relationer. Vidare bekräftas detta 

även av substitutteorin för ledarskap då en grupp med bra sammanhållning där man hjälper och 

stöttar varandra substituerar både ett relationsorienterat samt uppgiftsorienterat ledarskap, 

vilket gör att ledarnas nödvändighet minskas (Kerr & Jermier, 1978). För vår organisation är 

det framförallt det uppgiftsorienterade ledarskapet som substitueras och mer oklart är det, med 

tanke på vad som framkom i empirin om de självgående grupperna även substituerar ett 

relationsorienterat ledarskap.  

Engagemang, eller villighet är också en aspekt som enligt den situationsanpassade 

ledarskapsteorin är viktig att beakta i vilken ledarstil man väljer att använda (Hersey et al, 

1996). Att Ulfs avdelning har lägre engagemang samt högre sjukfrånvaro kan inte förklaras 

genom att något arbete skulle vara mer stimulerade än något annat och på så sätt skapa 

engagemang hos underställda. Med risk för att ha förutfattade meningar kan industriarbete 

generellt sätt inte anses vara ett engagerande och motiverande arbete i sig på grund av hur 

arbetet är organiserat samt den låga graden av variation och frihet i arbetet (Jeding & Theorell 

1999). I enlighet med substitutteorin är arbetsuppgifterna för de underställda i detta fall inte en 

källa till engagemang och motivation utan detta måste därför tillföras från andra källor 

exempelvis genom ledarskapet (Kerr & Jermier, 1978).  

Som Hersey med kollegor (1996) menar, är det viktigt att chefer använder den form av 

ledarskap som för gruppen är bäst lämpad, baserat på deras mognadsnivå. Som Ingrid säger 

finns det inte någon naturlig förklaring till att Ulf har sämre engagemang hos personalen, utan 

detta kan bero på de ledarstilar avdelningscheferna använder (Hersey et al, 1996; Kerr & 

Jermier, 1978). Arbetslivsforskningen belyser dock att det finns andra variabler som påverkar 

engagemang och motivation i arbetet (Herzberg, 2003; Jeding & Theorell 1999). Med hjälp av 

den situationsanpassade ledarskapsteorin kan vi se att grupperna befinner sig på olika 

mognadsnivåer. Leifs grupp är både kompetent och villig vilket enligt modellen gör att en 

delegerande ledarstil lämpar sig bäst, vi upplever att Leif dock bedriver en deltagande 

ledarstil (Hersey et al, 1996). Vi återkommer nedan varför vi tror att det just är en deltagande 

ledarstil som lämpar sig lika bra, även fast teorin menar annat. Mattias underställda är 

kompetenta men inte vidare engagerade eller villiga, de har därför en mognadsnivå i likhet 

med M3. Dock är gruppens engagemang eller vilja stigande och vi upplever att Mattias 

använder en deltagande ledarstil vilket också är något som förespråkas av teorin (Hersey et al, 

1996). Detta ger förståelse för varför Mattias grupps engagemang är stigande. Ulfs grupp har 

precis som Mattias grupp, en mognadsnivå i likhet med M3 där Ulf bedriver ett instruerande 

ledarskap. Enligt teorin är detta ledarskap lämpat till en grupp med en mognadsnivå i likhet 

med M1 och inte M3 (Hersey et al, 1996). Detta ger en förståelse för varför Ulfs grupp är den 

som har minst engagerad personal samt högst sjukfrånvaro. Med hjälp av Kerr & Jermiers 

(1978) substitutionsteori för ledarskap kan vi se att det inte vidare finns några substitut för ett 

relationsorienterat ledarskap mer än möjligtvis de självgående grupperna. Detta gör att det 

relationsorienterade ledarskapsbeteendet inte är ersatt av några andra kontextuella variabler 

som det uppgiftsorienterade ledarskapet är. Detta gör enligt substitutionsteorin att ett 
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relationsorienterat ledarskap borde vara det mest effektiva med tanke på omgivningen (Kerr 

& Jermier, 1978). 

Det är därför troligt i enlighet med Kerr & Jermiers (1978) substitutionsteori för ledarskap att 

det engagemang de underställda känner kommer från och tillförs av ledarna och deras beteende. 

Även fast ett delegerande ledarskap enligt Hersey med kollegor (1996) fortfarande innehåller 

stödjande beteende, kan det vara så med stöd av Kerr & Jermiers (1978) substitutionsteori för 

ledarskap, att i denna organisation, med denna typ av arbete, är det nödvändigt att hålla en högre 

nivå av stödjande beteende. Att förändra eller ta bort en källa till de underställdas engagemang, 

eller minska det relationsorienterade beteendet skulle enligt Kerr & Jermier (1978) vara 

kontraproduktivt. Därför kan en deltagande ledarstil vara mest lämplig, även för Leif, trots att 

Hersey med kollegor (1996) förespråkar ett delegerande ledarskap med tanke på Leifs grupps 

mognadsnivå. Ulf tillför inget vidare engagemang till gruppen då han använder en olämplig 

ledarstil för situationen, vilket som ovan nämns, kan vara en förklaring till varför han har minst 

engagerad personal samt de underställda med högst sjukfrånvaro. Ahlberg med kollegors 

(2008) studie ger även stöd för att Ulfs uppgiftsorienterade ledarskapsbeteende samt stora fokus 

på produktionen kan vara en av förklaringarna till den höga sjukfrånvaron på hans avdelning. 

Dock är det så att Ulf även har flest underställda av avdelningscheferna, och i linje med Fords 

(1981) studie kan det vara en variabel som gör att Ulf inte har möjlighet att vara så 

relationsorienterad i sitt ledarskapsbeteende gentemot sina underställda. 

Alla avdelningschefers underställda arbetar i olika skift. Skiftarbetet skiljer sig åt mellan 

avdelningarna och det är framförallt för Ulf och enlighet med Stewart (1982), som skiftarbetet 

blir ett hinder att interagera med de underställda. Det är omöjligt för Ulf att närvara dygnet runt, 

vilket gör att han inte kan träffa och prata med samtliga underställda. I linje med substitutsteorin 

får därför skiftarbetet en neutraliserande effekt på Ulfs ledarskap, både uppgifts och 

relationsorienterat, han har ingen möjlighet att påverka de underställda när han själv inte är på 

plats (Kerr & Jermier, 1978). 

Samtliga avdelningschefer påtalar att belöningssystemet som organisationen arbetar efter idag 

i enlighet med Stewart (1982) begränsar och hindrar chefernas möjlighet att påverka de 

underställda. Fackförbundet har hindrat organisationen i att tillsätta individuell lönesättning. 

Mattias och Ulf som har oengagerade underställda tror att individuell lönesättning skulle hjälpa 

dem i deras arbete att höja engagemanget hos dessa. Enlighet Kerr & Jermier (1978) 

neutraliserar därför fackförbunden avdelningschefernas befogenhet att ge belöningar och deras 

möjlighet att påverka de underställda. 

5.3. Sammanställning av analys  

Nedan kommer vi presentera en sammanställning av varje enskild avdelningschef i hur 

kontexten påverkar ledarskapseffektiviteten samt ledarskapsbeteendet. 

5.3.1. Substitutteorin för ledarskap   

Nedan presenterar vi endast de variabler som substituerar eller neutraliserar ett visst 

ledarskapsbeteende. Eftersom det framkommit att avdelningschefernas omgivning ser aningen 

annorlunda ut, skiljer sig också substituten och neutraliserare sig åt för respektive 

avdelningschef, dock i liten utsträckning. 
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Substitutsteorin för ledarskap 

Mattias 

Substitut & Neutraliserare Relationsorienterat beteende Uppgiftsorienterat beteende 

Hög samarbetsnivå i grupp Substitut? Substitut 

Hög erfarenhet och färdighetsnivå 

i gruppen 

 Substitut 

Kontroll över belöning (lön) Neutraliserare Neutraliserare 

Rutinartade arbetsuppgifter  Substitut 

Belöningssystem Neutraliserar Neutraliserar 

 

Substitutteorin för ledarskap 

Leif 

Substitut & Neutraliserare Relationsorienterat beteende Uppgiftsorienterat beteende 

Hög samarbetsnivå i grupp Substitut? Substitut 

Hög erfarenhet och färdighetsnivå 

i gruppen 

 Substitut 

Kontroll över belöning (lön) Neutraliserare Neutraliserare 

Rutinartade arbetsuppgifter  Substitut 

Belöningssystem Neutraliserar Neutraliserar 

 

Substitutteorin för ledarskap 

Ulf 

Substitut & Neutraliserare Relationsorienterat beteende Uppgiftsorienterat beteende 

Hög samarbetsnivå i grupp Substitut? Substitut 

Hög erfarenhet och färdighetsnivå 

i gruppen 

 Substitut 

Kontroll över belöning (lön) Neutraliserare Neutraliserare 

Rutinartade arbetsuppgifter  Substitut 

Skiftarbete  Neutraliserare Neutraliserare 

Belöningssystem Neutraliserar Neutraliserar 

 

Vad som skiljer sig åt för avdelningscheferna är att Leif har ett högt engagemang hos sina 

underställda. För samtliga avdelningschefer är ett relationsorienterat ledarskapsbeteende 

fortfarande effektivt, framförallt för Mattias och Ulf. Mattias som har ett relationsorienterat 

ledarskap har också lyckats öka engagemanget i sin grupp. För Ulf, som i störst utsträckning 

använder ett uppgiftsorienterat ledarskap är engagemanget lågt. Som vi tog upp ovan kan Ulfs 

ledarskap i linje med Ahlberg med kollegors (2008) studie vara en av orsakerna till att Ulf 

historiskt sett har haft högst korttidsjukfrånvaro bland sina underställda. Detta resultat i enlighet 

med den situationsanpassade ledarskapsteorin samt substitutionsteorin för ledarskap, 

förespråkar att ett relationsorienterat ledarskap skulle vara mest effektivt för 

avdelningscheferna då det finns minst substitut för detta i kontexten (Kerr & Jermier, 1978; 

Hersey et al, 1996).  

Som diskuteras ovan i analysen finns det ingen variabel i kontexten mer än möjligtvis de 

självgående grupperna som är engagemangskapande för de underställda. Detta gör att det är 

viktigt att engagemanget stimuleras på annat sätt, bland annat av din egen chef. Därför är det 

viktigt att chefen använder ett relationsorienterat ledarskap även om gruppens nuvarande 
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engagemang är högt. Skiftarbetet har störst påverkan för Ulf då skiftarbetet ser annorlunda ut 

för hans avdelning vilket påverkar hans möjlighet att interagera med de underställda. Facket 

hindrar också ledarna att använda löneökning som motivator. 

5.3.2. Situationens stil och förväntningar samt dess krav, hinder & valmöjligheter 

Nedan tabeller har vi baserat på Stewarts (1982) teori om de krav, hinder och valmöjligheter 

chefer upplever samt Hersey med kollegors (1996) stil och förväntningar hos situationen. Vi 

presenterar de variabler av kontexten som förstärker eller begränsar utövandet av ett visst 

ledarskapsbeteende.  

 

Krav & Hinder 

Leif 

Förstärker & Begränsar Relationsorienterat beteende Uppgiftsorienterat beteende 

Organisationen & Arbetets krav Begränsar  

Kollegor Förstärker  

Överordnade  Förstärker 

Underställda Förstärker  

 

Krav & Hinder 

Ulf 

Förstärker & Begränsar Relationsorienterat beteende Uppgiftsorienterat beteende 

Organisationen & Arbetets krav Begränsar Förstärker 

Kollegor   

Överordnade  Förstärker 

Underställda Förstärker  

 

De organisatoriska målen har en tydlig uppgiftorienterad prägel. Hersey med kollegor (1996) 

menar att en organisations mål och förväntningar kan utöva påtryckningar på cheferna att bete 

sig i enlighet med dessa. För Ulf verkar också organisationens mål och förväntningar förstärka 

hans uppgiftsorienterade ledarskap. Ingrid tror att organisationens mål samt de ständiga 

omorganisationerna påverkar avdelningscheferna mot ett uppgiftsorienterat ledarskap. Mattias 

och Leif upplever själva inte någon påverkan från organisationens mål, dock menar de att vissa 

arbetskrav som, PU-samtal och möten begränsar deras relationsorienterade beteende. 

Avdelningscheferna tror sig inte hinna prata och lyssna på varje medarbetare så som de önskar.  

Vad gäller överordnades påverkan på avdelningschefernas ledarskapsbeteende ser vi att Mattias 

valmöjligheter begränsades, dock menar Ingrid att Ingemar inte påverkar själva 

Krav & Hinder 

Mattias 

Förstärker & Begränsar Relationsorienterat beteende Uppgiftsorienterat beteende 

Organisationen & Arbetets krav Begränsar  

Kollegor Förstärker  

Överordnade Begränsar  

Underställda Förstärker  
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ledarskapsbeteendet hos Mattias. För Leif, baserat på vad Ingrid berättade ser vi att Ingemar 

förstärker ett uppgiftsorienterat beteende hos Leif. Samma sak gäller för Anders påverkan på 

Ulf. Leif och Mattias tycks förstärka varandras beteende då de arbetar nära varandra samt 

använder liknande ledarskapsbeteende.   

En anledning till varför Mattias och Leif bedriver ett relationsorienterat ledarskap i en 

uppgiftsorienterad kultur skulle kunna ha att göra med att de har ledarerfarenhet från en annan 

kontext, nämligen lagidrott. Tidigare erfarenheter kan enligt Hersey med kollegor (1996) ha en 

påverkan på vilket ledarskap man använder. När de arbetar tillsammans tycks de förstärka 

varandras uppfattning om vad som är effektivt ledarskap, vilket gör att den uppgiftsorienterande 

kulturen kan förlora sin påverkanseffekt. För Ulf som inte har några ledarskapsreferenser från 

en annan kontext, gör att han har blivit fostrad in i den uppgiftsorienterade kultur som råder på 

organisationen. Ulf har heller ingen nära kollega som kan påverka hans ledarskasbeteende i en 

annan riktning. Avslutningsvis, se figur nedan, visar analysen att organisationens mål kan ha 

en påverkan, tillsammans med överordnade, mot ett uppgiftsorienterat ledarskap för 

avdelningscheferna medan kollegor, då endast för Mattias och Leif, påverkar varandra åt det 

relationsorienterade hållet. De underställda verkar inte har en direkt påverkan, dock indirekt då 

avdelningscheferna själva märker att ett uppgiftsorienterat ledarskap är effektlöst när gruppen 

är så kompetent som den är, dock är det framförallt Mattias och Leif som anpassar sin ledarstil 

efter detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. 
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6. Slutsats  
I detta kapitel presenterar vi våra slutsatser av studien och försöker besvara syftet. Även 

studiens bidrag till området diskuteras och en egen integrerad modell redovisas. Kapitlet 

avslutas med förslag till framtida forskning. 

 

6.1. Syfte & Resultat   

Syftet med denna studie var att undersöka hur den inre organisatoriska kontexten kan påverka 

förstalinjechefers ledarskapsbeteende gentemot underställda och hur den inre kontexten kan 

påverka ledarskapseffektiviteten. I studien har vi utgått från de två ledarskapsdimensionerna 

uppgiftsorienterat samt relationsorienterat ledarskapsbeteende.  

Vi har funnit att den inre kontextens variabler i enlighet med Hersey med kollegor (1996) kan 

påverka förstalinjechefers ledarskapsbeteende, både ett uppgiftsorienterat och 

relationsorienterat ledarskapsbeteende. Vi kom fram till att organisationens mål, överordnade 

tillsammans med kollegor har en påverkan på ledarskapsbeteendet, i vilken utsträckning tycks 

dock skilja sig åt individuellt då vi kunde se att avdelningscheferna påverkades olika. Vi kan 

därför dra slutsatsen att hur den inre kontexten påverkar chefer verkar vara beroende på hur 

individen upplever situationen och kontexten. Detta stämmer överens med Stewart (1982) som 

menar att hur man påverkas av omgivningen kan skilja sig mellan individer, och kan bland 

annat bero på vilken tidigare erfarenhet som ledaren innehar (Hersey et al, 1996). Vi även funnit 

att frekventa förändringar i organisationer kan göra att avdelningschefer inte får klarhet i sin 

roll, vilket stöds av Fords (1981) studie och kan medföra att de försöker arbeta med att klargöra 

mål mer än att stödja de underställda. Resultatet visar att självgående arbetsgrupper kan ha en 

indirekt påverkan mot ett relationsorienterat ledarskap hos förstalinjechefer. Vår studie 

bekräftar Fords (1981) resultat, baserat på resultatet gällande Ulf, att ju fler underställda chefer 

har, desto svårare blir det att som chef använda sig av relationsorienterade ledarskapsbeteenden. 

Vidare har studien visat antydningar på att det skulle kunna vara så att vissa kontextuella 

variabler gör andra kontextuella variabler effektlösa. Vi har sett att skiftarbete kan utgöra ett 

problem då underställda är närvarande på arbetsplatsen vid olika tider vilket gör att chefer inte 

kan träffa samtliga underställda, vilket i överensstämmelse med Kerr & Jermier (1978) blir en 

neutraliserare för hela ledarskapet. Så blir även fallet för ett belöningssystem som inte ger 

utrymme för att belöna individuella prestationer, utan istället belönar alla lika oberoende av 

prestation. 

Hur påverkar då kontexten effektiviteten hos ledarskapsbeteenden? Av resultatet framkom att 

de flesta underställda i organisationen är erfarna samt har bra kunskap om arbetet, vilket även 

beskrevs som rutinartat. De underställda har även bra samarbete med varandra vilket innebär 

att avdelningscheferna sällan behöver gå in och förklara arbetet och målen för dem. En rimlig 

slutsats är därför att variablerna; ett rutinartat arbete, erfarna underställda med stor kunskap i 

arbetet samt en bra samarbetande grupp, var för sig och framförallt tillsammans gör att en 

uppgiftsorienterad ledarskapsstil förlorar sin effekt och kan bli kontraproduktivt då andra 

variabler i kontexten fyller dess funktion. Kerr & Jermier (1978) bekräftar detta då 

omständigheterna som beskrivits ovan substituerar ett uppgiftsorienterat ledarskap. Information 

gällande sjukfrånvaro och engagemangsnivå hos underställda bekräftar även detta tillsammans 



 

 

   35 

 

med vår teoretiska referensrams utgångspunkt, att ett effektivt ledarskap är beroende av 

situationen och kontexten. I vår studie fann vi att avdelningscheferna bedrev olika typer av 

ledarskapsstilar och fann att den som använde sig av ett uppgiftsorienterat ledarskap hade minst 

engagerad personal samt högst sjukfrånvaro bland sina underställda, vilket enligt Hersey med 

kollegor (1996) skulle kunna bero på en olämplig ledarstil med tanke på de underställdas 

mognadsnivå. Ahlberg med kollegors (2008) studie ger stöd åt att ett ledarskap med brist på 

relationsorienterade ledarskapsbeteende kan generera högre sjukfrånvaro som konsekvens. När 

variablerna är av den typ som beskrivits ovan kan ett relationsorienterat ledarskap vara mer 

effektivt då det i situationen inte finns något som substituerar en relationsorienterad ledarstil 

och fyller dess funktion (Kerr & Jermier, 1978). Viktigt att belysa är att det dock finns andra 

variabler som kan påverka sjukfrånvaron och engagemanget hos underställda, vilket gör att 

ledarskapet bara är en av flertalet variabel som kan ha en påverkan på detta. Variabler 

arbetslivsforskningen lyft fram som har en påverkan på engagemang och sjukfrånvaro är bland 

annat de arbetskrav anställda upplever, såsom arbetstempo och arbetsbelastning. Graden av 

frihet och kontroll över den egna arbetssituationen är också starkt kopplat till engagemang och 

motivation i arbetet. Möjlighet till social kontakt med medarbetare är en annan variabel som 

har en inverkan på engagemang och motivation. (Jeding & Theorell, 1999). Herzberg (2003) 

framhåller även andra variabler som avancemang och utvecklingsmöjligheter samt variation i 

arbetet. 

6.2. Studiens bidrag till området   

Vi upplever att vår studie har bidragit till en vidare förståelse för ledarskapets komplexitet och 

hur den omgivning där ledarskapet utövas kan påverka, begränsa, förstärka eller styra chefers 

ledarskapsbeteende i en viss riktning. En riktning som för organisationer med tanke på den 

kontextuella omgivningen inte behöver vara den mest gynnsamma, både för personal och 

organisation. Vi kan konstatera att ledarskap måste studeras på såväl organisationsnivå som 

individnivå då den individuella subjektiva upplevelsen av kontexten har en betydande roll i hur 

man upplever sig påverkas av kontextuella variabler. Vi bekräftar den teoretiska referensramens 

utgångspunkter, samtidigt som studien väcker nya intressanta frågor som presenteras under 

framtida forskning. Utifrån vår empiri, de egna slutsatserna, den teoretiska referensramen, samt 

de frågor som nämnts nedan under rubriken framtida forskning försökte vi skapa en integrerad 

modell för ledarskapets komplexitet som vi också anser ger ett bidrag till området och en 

förståelse för ledarskapets komplexitet.  
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6.2.1. En integrerad modell   

Nedan presenteras en egen integrerad modell i ett försök att beskriva ledarskapets komplexitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 6. Kontextmodell för ledarskap (Mårtensson & Gahlin, 2014) 

(1) Denna del baseras på Hersey med kollegor (1996) som menar att ledare har olika 

erfarenheter och personlighet som påverkar ens ledarstil och beteende. Även Stewarts (1982) 

tankar innefattas här som menar att det finns individuella skillnader i hur man upplever krav 

och hinder. (2) Baserat på Stewart (1982) så ställer kontext och omgivning krav på ledaren, 

dessa tillsammans med de hinder ledaren stöter på, påverkar ledarens (3) valmöjligheter. (4) 

Kerr & Jermier (1978) belyser neutraliserare som omöjliggör totalt, eller endast en viss form 

av ledarskapsbeteende. (5) Ovanstående punkter leder till en viss form av ledarbeteende och 

försök till att påverka de man försöker influera. Fortsättningsvis är det svårt att ge en linjär 

ordningsföljd men vi menar att (6) beteendets effektivitet i att påverka (7) gruppen, påverkas 

av de (8) substitut för ledarskap som existerar. Vi hävdar också, att ledaren kan erhålla feedback 

(9), antingen genom egen reflektion eller från omgivningen i hur effektivt beteendet var, vilket 

i sin tur påverkar nästkommande påverkansförsök (5). Om ledaren väljer att ändra sitt beteende 

är dock individuellt. Baserat på vårt resultat upplever vi att vissa variabler, kan vara viktiga för 

en grupps effektivitet, men tillsammans med neutraliserare inte står under ledarens möjlighet 

att påverka. Dessa styrs istället av organisationen (10) såsom, lokaler, utrustning, leverantörer. 

Tillsammans påverkar alla dessa omgivningsvariabler det valda ledarskapsbeteendet samt hur 

effektivt ett viss ledarskapsbeteende är i den rådande kontexten och hur effektiv (11) din grupp 

blir. 

6.3. Framtida forskning  

Vi förstår nu efter studiens genomförande varför området är outforskat och den komplexitet 

och metodologiska problematik tidigare forskning varnade för. Kontextens påverkan på 

ledarskapet är oerhört svårt att fånga. Det är lätt för ledare och chefer att säga att kontexten 

påverkar dem, det är dock svårare för dem att återge på vilket sätt den påverkar och 

konsekvenserna av detta på deras ledarskapsbeteende. Detta visade sig i vår undersökning vid 
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flertalet tillfällen då avdelningscheferna uppgav att kontexten säkert påverkade dem på något 

sätt, men de kunde dock i fåtal situationer återge hur. Det skulle behövas långtidsstudier för att 

generera en bättre förståelse där man följer ledare i organisationer under en längre tid, studera 

om de förändrar sin ledarstil och vad det kan bero på. Förutom de kontextuella variabler vi 

utgick från finns det säkerligen flertalet andra som kan utöva en påverkan på ledarskapet. Bara 

för att nämna några befinner sig organisationen i en yttre kontext, hur branschen, den nationella 

kulturen, familjeförhållandena påverkar ledarskapet och ledarens beteende är exempel på några 

relevanta frågor. Anledningen till att dessa frågor inte berörts är framförallt på grund av de 

begränsade resurser vi arbetade utifrån. Egna funderingar som har väcks efter studiens 

färdigställande, vilka har sin grund i vår egen studies resultat, som även nämnts ovan, är om 

vissa variabler, eller framförallt om vissa relationer har en större påverkan än andra. Har 

exempelvis kollegor en större påverkan än överordnade? Eller har det med andra orsaker att 

göra som respekt och beundran? Kan det vara så att de som delar ens värderingar och synsätt 

har en större influens på det egna beteendet? Gör vissa variabler andra effektlösa? Hur påverkar 

variablerna varandra och hur hänger de ihop? Är det enklare att anpassa situationen än ledaren? 

Påverkas vissa individer mer än andra av kontexten beroende på personliga egenskaper och 

erfarenheter? Samtliga frågor är intressanta och enligt oss relevanta att studera vidare. Några 

av dem har vi resonerat kring i vår egen studie, dock är varje enskild fråga en egen uppsats. 
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7. Diskussion  
I detta kapitel kommer svårigheter och problematik i genomförandet av studien diskuteras 

samt den teoretiska referensramens betydelse för studiens resultat. Kapitlet innehåller även 

som utlovades i inledningskapitlet, praktiska tips för organisationen och dess chefer. Även 

om dessa praktiska tips har sin utgångspunkt i vår studies resultat, förs även ett fritt 

resonemang frikopplat från vår teoretiska referensram och denna studie. 

 

7.1. Generella svårigheter och problematik i genomförandet  

En svårighet vid insamlingen av empirin var att vårt syfte inte är något man som ledare eller 

chef vanligtvis går och reflekterar över. Likaså är det föga troligt att man går och reflekterar 

över vilken dimension sitt ledarskapsbeteende tillhör. I vissa fall var det därför svårt att för 

avdelningscheferna själva se hur de påverkades av kontexten. I de fallen har informationen från 

framförallt Ingrid visat sig vara betydande för att ge en mer nyanserad bild. Vi har också kunnat 

se att kontexten i vissa fall inte utövar en direkt påverkan på avdelningschefernas 

ledarskapsbeteende, utan påverkar istället indirekt. Detta visade sig framförallt i hur de 

underställda påverkar avdelningscheferna då de underställda var så erfarna att cheferna inte 

upplevde att det fanns någon nytta i att vidare förklara hur saker skulle göras och skötas. Detta 

är också något vi vill knyta an till ovan om att avdelningscheferna inte reflekterar över 

kontextens påverkan. Alla avdelningschefer tyckte inte att de underställda påverkade deras 

beteende, men bevisligen gör de underställda det. Avdelningscheferna beter sig inte 

uppgiftsorienterat gentemot de underställda på grund av deras erfarenheter, något som i högsta 

grad är en påverkan, bara att avdelningscheferna inte reflekterat över det. Likadant är det med 

överordnades påverkan där en av avdelningscheferna inte tycker sig påverkas men där 

informationen från Ingrid säger motsatsen. Som nämndes ovan är det kanske inte lätt att själv 

se hur man påverkas av sin omgivning.  

Andra svårigheter var att detta, enligt tidigare studier är ett outforskat område. Att hitta 

vägledning i hur man kunde genomföra studien var därför svårt men ju mer inlästa på området 

vi blev, desto mer kunde vi resonera i hur vi skulle genomföra studien. Vidare är det svårt att 

hitta en definition för effektivt ledarskap. Ledarskap kan vara effektivt på många olika områden 

och för olika personer, samtidigt ska det gå att mäta detta på något sätt, och för oss under en 

kort tidsperiod. Litteraturen ger ingen klar bild över begreppet effektivitet utan ger mer en 

luddig och övergripande bild för vad ledarskaseffektivitet kan vara. Vi valde därför en 

definition som var den mest omnämnda i litteraturen samt som för oss var möjlig att skaffa oss 

en uppfattning om. 

Genom en utförlig litteraturgranskning kunde vi identifiera relevanta variabler i kontexten som 

kunde vara av intresse för vår undersökning som vi sedan skapade vår intervjuguide utifrån. Att 

genomföra en kvalitativ studie ansåg vi som en nödvändighet för att överhuvudtaget kunna 

fånga någon del av ledarskapets komplexitet.  

Vi nämnde tidigare att kontextuell påverkan på ledarskap inte något man som ledare vanligen 

går och reflekterar över. Vi fick därför hålla en liten kort föreläsning om olika begrepps 

betydelse och innebörd innan varje intervju påbörjades. Intervjuerna tog längre tid än vad vi 
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räknande med, något som dock var nödvändigt för att ge respondenterna möjlighet att reflektera 

och uppnå en mättnad i empirin. Ett alternativ skulle varit att genomfört ett informationsmöte 

med respondenterna en viss tid innan intervjutillfället och förklarat olika begrepp för att gett 

dem mer tid att reflektera. Dock var respondenterna väldigt upptagna, så om de i realiteten 

verkligen hade lagt ner mer tid på vår studie är föga troligt. Trots regelbunden kontakt med 

organisationen, när väl inbokningen av intervjuer började närma sig var det inte helt lätt att få 

tid till att boka in dessa. Att fått ytterligare tid till ett informationsmöte, där samtliga 

respondenter skulle infinna sig, tror vi skulle varit näst intill omöjligt. Ett annat problem som 

vi försökte motverka var att vi tror att när man beskriver sig själv och sitt beteende vill man 

gärna undvika negativa aspekter och förskönar sig själv. Intervjun med Ingrid tillsammans med 

transkriberingen var som nämnt tidigare av stor betydelse för att få en klarare bild av 

verkligheten, respondentvalideringen användes för att ytterligare bekräfta vår förståelse. Trots 

svårigheter upplevde vi att den empiri vi erhöll gav oss ett material att arbeta med och möjlighet 

att svara på vårt syfte. För övrig diskussion gällande validitet och reliabilitet hänvisar vi till 

metodkapitlet. 

7.2. Teoretiska referensramen   

De teorier vi använder bidrar på olika sätt till analysen av empirin och att svara på vårt syfte. 

Stewart (1982) bidrar med att ge förståelse för hur krav och hinder kan påverka ledarnas 

valmöjlighet till att ägna sig åt de arbetsuppgifter, relationer, tillvägagångssätt, beteenden de 

själva anser vara de mest lämpliga. Hersey med kollegor (1996) bidrar även med en förståelse 

för vilka variabler i kontexten som kan påverka. Som nämnt ovan, nämner dock teorierna inte 

vidare konkret på vilket sätt kontexten kan påverka, bara att den kan påverka och begränsa 

ledares valmöjligheter, något som också är dess svagheter. Som vi resonerat kring tidigare 

upplevde vi att det var svårt att erhålla tydlig information om på vilket sätt ledarna tyckte 

kontexten påverkar deras ledarskapsbeteende. Kerr & Jermier (1978) ger förståelse kring hur 

neutraliserare kan påverka ledarskapsbeteende, men framförallt hjälper oss substitutionsteorin 

för ledarskap att identifiera hur kontexten påverkar ledarskapseffektiviteten med hjälp av de 

substitut för ledarskap som finns i den inre kontexten. Den situationsanpassade 

ledarskapsmodellen har också hjälpt oss förstå hur underställdas mognad kan påverka 

effektiviteten hos ledarskapet (Hersey et al, 1996).  

7.3. Förslag till organisationen och ledarna  

I detta avsnitt kommer vi presentera våra förslag till organisationen. Vi kommer presentera tips 

på hur avdelningscheferna eller organisationens chefer överlag kan utveckla ett mer 

relationsorienterat beteende.  

7.3.1 Förslag till ledarna - Relationsorienterat ledarskap  
 

 

 

 

 

Stöttning   

Då det är ett relationsorienterat ledarskap vi identifierat som mest effektivt med tanke på de 

kontextuella variablerna kommer vi därför nedan ge en mer djupgående presentation av några 

av dess betydande beståndsdelar men även riktlinjer för hur man kan utveckla sitt ledarskap och 

bete sig i enlighet med ett relationsorienterat ledarskap.  
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Yukl (2010) presenterar tre specifika relationsorienterade beteende som han anser vara 

betydande för ett relationsorienterat ledarskap. Det första benämns som stöttning som i sin tur 

består av flertalet olika beteende som att visa omtanke, acceptans och visa hänsyn till andras 

behov och känslor. Ett stöttande ledarskap hjälper en att bygga effektiva och goda relationer till 

andra individer. En chef som är omtänksam och trevlig mot andra människor har större 

möjligheter att vinna underställdas lojalitet och vänskap (Yukl, 2010). Dessa emotionella band 

som skapas med hjälp av denna form av ledarskap kommer göra de underställda mer villiga att 

samarbeta och stödja chefen i att få arbetsuppgifter utförda. Vissa former av stödjande beteende 

från ledaren kan leda till minskad stress och högre arbetstillfredsställelse hos de underställda. 

Högre arbetstillfredsställelse leder i sin tur till mindre sjukfrånvaro, och minskar risken för 

missbrukssvårigheter (Yukl, 2010). Studier visar att underställda som har en stöttande chef är 

ofta mer nöjda med sin relation till chefen men också mer tillfredsställda med sitt arbete överlag. 

Att ha stöttande ledare kan också leda till att prestationen bland de underställda ökar (Yukl, 

2010). 

Riktlinjer för ett stöttande ledarskap 

 Acceptera olikheter och visa positivt uppskattning 

 Var trevlig och omtänksam, inte arrogant och oförskämd  

 Behandla medmänniskor som individer 

 Försök vara uppmärksam och kom ihåg viktiga detaljer om en person 

 Var tålmodig och hjälpsam när du ger instruktioner och förklaringar 

 Visa sympati och stöd när en person är orolig eller upprörd 

 Visa att du har förtroende och våga lita på att personer kan klara av svåra uppgifter 

 Erbjud assistans i arbetet när så är nödvändigt 

 Erbjud och var villig att hjälpa till med personliga problem 

Utveckling   

Detta innebär flera olika beteende som har till syfte att utveckla en individs färdigheter och 

hjälpa till med karriärutveckling. Ett utvecklande ledarskap består av coaching, mentorskap och 

karriärrådgivning. Att använda dessa beteenden kan leda till en bättre relation till underställda 

och underlätta för dem att anpassa sig till och lära sig sitt arbete (Yukl, 2010). Det kan också 

resultera i bättre självförtroende och ett större lärande hos underställda, samtidigt som det kan 

vara belönande för chefen själv. För organisationen kan det innebära högre engagemang, bättre 

prestationen hos de underställda, samtidigt som det genererar en generell högre kompetensnivå 

hos underställda i organisationen vilket skapar en högre flexibilitet och användbarhet av 

personal till mer avancerade uppgifter (Yukl, 2010).  

Riktlinjer för coaching 

 Hjälp personen att analysera hans eller hennes prestation genom att ställa frågor eller 

ge föreslag på områden att reflektera kring 

 Ge konstruktiv feedback på effektiva och ineffektiva beteenden hos personen 

 Ge specifika förslag på saker som kan hjälpa personen utveckla sin förmåga 

 Demonstrera ett bättre sätt att utföra en uppgift eller procedur på 

 Uppmuntra personen till att testa på mer komplexa uppgifter 
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 Ge utrymme att få träna på komplexa uppgifter och procedurer innan de används i 

arbetet 

 Hjälp en person att lösa ett problem snarare än att bara ge de rätta svaren 

Riktlinjer för mentorskap 

 Hjälp en person att identifiera sina styrkor och svagheter 

 Hjälp personen med vägar att tillgodose sig de nödvändiga färdigheterna och 

kunskapen 

 Skapa möjligheter för att lära genom att uppleva 

 Uppmuntra personer att vidareutveckla sig genom exempelvis olika träningsprogram  

 Ge hjälpfulla karriärförslag 

 Fungera som en förebild genom att använda lämpligt och passande beteende 

Erkännande och belöning  

Erkännande enligt Yukl (2010) handlar om att ge beröm och uppskattning för bra prestationer, 

framsteg, eller viktiga bidrag till organisationen. Det primära syftet är att uppmuntra och stärka 

efterfrågande beteenden hos underställda men också öka engagemanget för arbetet. Erkännande 

kan visas på olika sätt exempelvis genom, beröm, utmärkelser eller ceremonier. Beröm är den 

enklaste formen och ges verbalt där man genom beröm uppmärksammar en persons prestation, 

utveckling, engagemang, försök, eller bidrag till organisationen. Utmärkelser skulle kunna vara 

ett brev, diplom, medalj, något som visar uppskattning för det som har presterats. Det är viktigt 

att utmärkelser baseras på meningsfulla kriterier och inte favorisering och godtyckliga 

bedömningar. En ceremoni har till syfte att en individs, grupps eller avdelnings prestation inte 

bara uppmärksammas av chefen själv utan av flertalet andra i organisationen, extra betydande 

kan det vara när detta görs i närvaron av ledningsgruppen. Studier har visat att när man 

uppmärksammar och ger beröm till personal ökar också arbetstillfredsställelsen. Det är dock 

viktigt att reflektera kring vad det är som ska belönas (Yukl, 2010). 

Riktlinjer för erkännande 

 Uppmärksamma och belöna flera olika bidrag och prestationer 

 Försök aktivt identifiera saker att ge belöning för 

 Belöna förbättring i prestation 

 Belöna även misslyckande om personen gjorde ett gediget försök 

 Erkännande eller belöning skall vara uppriktig och ärlig så den inte upplevs som falsk 

 Ha timing i när belöningen skall ges 

 Anpassa belöningen till person och situation 

De riktlinjer som presenterats är inte begränsade till att användas och brukas av endast 

avdelningscheferna gentemot sina underställda. Dessa riktlinjer kan användas av alla chefer, 

oavsett nivå och inte endast gentemot underställda utan mot kollegor och egna överordnade 

också. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide – Avdelningschefer 

Inledande frågor  

 Beskriv din roll som arbetsledare här på företag. Antal underordnade o.s.v. 

 Vad tycker du kännetecknar ett bra ledarskap? 

 Hur skulle du beskriva din ledarstil? 

Arbetets karaktär/krav  

 Hur påverkar ditt arbetes krav ditt ledarskapsbeteende? 

 Upplever du att du har tillräckligt med tid för ditt ledarskap? Varför, Varför inte, vad 

påverkar? 

 Upplever du att du alltid kan använda dig av det ledarskap du vill? Varför, varför inte? 

På vilket sätt? (Bra och dåliga exempel på situationer?) 

Organisationen  

 Känner du till organisationens övergripande mål och strategi? Vad?  

 Hur påverkar målen ditt ledarskap och beteende gentemot dina underställda? På vilket 

sätt? Exempel på situationer? 

Kollegor  

 Beskriv dina kollegor. 

 Påverkas ditt ledarskap samt beteende av dina kollegor? På vilket sätt? 

 Tror du att du påverkar dina kollegors ledarskap samt beteende gentemot sina 

underställda? På vilket sätt? Exempel på situationer? 

Överordnad   

 Beskriv din närmsta chefs ledarstil. 

 Hur upplever du din närmaste chefs ledarskap? 

 Påverkas ditt ledarskap samt beteende gentemot dina underställda av din chef? På vilket 

sätt? Exempel på situationer? 

Underställda  

 Beskriv dina underställda och deras arbete.  

 Hur påverkar de underställdas arbetes karaktär ditt ledarskap och beteende gentemot 

dina underställda? Exempel på situationer? 

 Påverkar de underställdas erfarenhet samt kunskap ditt ledarskap och beteende mot de 

underställda? (Mognad, nya, rutinerade?) På vilket sätt? Exempel på situationer?)  

Avslutande frågor  

 Finns det något annat som påverkar ditt ledarskap samt beteende gentemot dina 

underställda? (Facket?) Vad och hur, på vilket sätt? 

 Finns det saker organisationen kan förändra för att underlätta för dig och ditt ledarskap? 

(Exempel) 



 

 

 

Intervjuguide – HR-chef 

Presentera oss själva, vår studie och komplexa begrepp. 

Avdelningschefernas ledarstil  

 Om du skulle beskriva avdelningschefernas ledarstil var för sig ur dimensionen 

uppgiftsorienterad eller relationsorienterad. Var skulle du placera Mattias? Leif? Ulf? 

 

Den inre kontexten  

Finns det något i den inre organisatoriska kontexten som påverkar, begränsar, styr 

avdelningschefernas ledarskapsbeteende gentemot de underställda?  

 Arbetets karaktär/Krav 

 Organisationen 

 Kollegor 

 Överordnade  

 Underställda 

 

Effektivitetsmått   

 Vilken avdelning har mest sjukfrånvaro bland de underställda?  

 Vilken avdelning har enligt dig de mest engagerade och motiverade 

arbetarna/underställda?  
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