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Abstrakt 

Vi behöver bra ledare för att handleda oss och för att göra storskaliga beslut som för 

organisationerna framåt. Varje förman strävar till att bli en bra ledare men att nå denna 

roll kräver många olika egenskaper, som bör utvecklas kontinuerligt. Ingen föds till en 

ledare, dock kan andra ha bättre förutsättningar, men även de måste utveckla sig för 

ledarskap är en ständig utvecklingsprocess och en ledare är aldrig färdig. 

 

Arbetets syfte är att undersöka effektivt och framgångsrikt ledarskap ur olika 

framgångsrika företagsledares perspektiv oberoende av bransch, och sedan jämföra 

informationen från undersökningen med teorin om detta, samt få en bild av vilka 

gemensamma faktorer det finns hos framgångsrika ledare. Målet med arbetet är att få en 

uppfattning om vad effektivt och framgångsrikt ledarskap betyder och vad det har att göra 

med organisationens framgång, samt att ge en övergripande bild av ledning och 

ledarskap, så som olika ledarskapsstilar och hur ledarskapet har ändrat under åren. 

 

Den empiriska undersökningen gjordes genom att tre framgångsrika ledare intervjuades. 

Ledarna gav sina egna synpunkter på effektivt och framgångsrikt ledarskap, och vad de 

tycker att krävs för att bli en framgångsrik ledare. Respondenterna som valdes för 

undersökningen är Scandic Hotels verkställande direktör Aki Käyhkö, verkställande 

direktör för Laattapiste Tommi Haru och Signal Partners styrelseordförande Tony Serko. 

Respondenternas svar korrelerar med teorin, men det finns inte ett entydigt svar om 

hurudan en framgångsrik ledare är. 

 

Detta arbete handlar om att försöka hjälpa läsaren att tänka djupare på sitt eget ledarskap 

och var det lönar sig att lägga sitt fokus för att bli en effektiv och framgångsrik ledare. 

Materialet kan användas av nuvarande ledare eller ledare i framtiden som vill få ut det 

mesta av sitt ledarskap. 
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Tiivistelmä 

Tarvitsemme hyviä johtajia ohjaamaan meitä sekä tekemään isoja päätöksiä, jotka vievät 

organisaatioita eteenpäin. Jokainen esimies pyrkii olemaan hyvä johtaja, mutta roolin 

saavuttaminen vaatii paljon erilaisia ominaisuuksia, joita tulee jatkuvasti kehittää. Kukaan 

ei synny johtajaksi, toisilla voi olla paremmat edellytykset, mutta myös heidän on 

kehitettävä itseään koska johtajuus on jatkuva kehitysprosessi eikä johtaja ole koskaan 

valmis. 

 
Tämän työn aiheena on tutkia tehokasta ja menestyksekästä johtajuutta menestyneiden 

yritysjohtajien näkökulmasta, jonka jälkeen on tarkoitus vertailla tutkimuksesta saatua 

tietoa teoriaan, sekä myös saada käsitys siitä mitä yhtenäisiä ominaisuuksia menestyneillä 

johtajilla on. Työn tarkoitus on saada käsitys siitä mitä tehokas ja menestyksekäs johtajuus 

tarkoittaa. Työstä saa myös yleisen käsityksen johtamisesta sekä johtajuudesta. 

 
Empiirinen tutkimus suoritettiin haastattelemalla kolmea menestynyttä johtajaa. Johtajat 

antoivat omat näkemyksensä tehokkaasta ja menestyksekkäästä johtajuudesta sekä mitä 

he kokevat, että menestyksekäs johtajuus vaatii. Haastateltavat, jotka valittiin 

tutkimukseen ovat Scandic Hotelsin toimitusjohtaja Aki Käyhkö, Laattapisteen 

toimitusjohtaja Tommi Haru ja Signal Partenrsin hallituksen puheenjohtaja Tony Serko. 

Haastateltavien vastaukset korreloivat teorian kanssa, mutta yhtä selkeää vastausta ei ole 

millainen menestynyt johtaja on. 

 
Työn tarkoitus on auttaa lukijaa pohtimaan syvemmin omaa johtajuuttaan sekä mihin 

kannattaa kohdentaa fokus, jotta voisi kehittyä tehokkaaksi ja menestyneeksi johtajaksi. 

Materiaalia voivat käyttää nykyiset johtajat tai tulevaisuuden johtajat, jotka haluavat 

kehittyä johtana. 
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Abstract 

We need good leaders to guide us and to make big decisions that takes the organization 

forward. Every superior tries to be a good leader, but it requires many different qualities 

to be a good leader, and these qualities need to be continuously developed. No one is 

born a leader, some may have better conditions, but even these ones need to develop, 

since leadership is a permanent developing process and a leader is never ready. 

 

The purpose of this work is to research effective and successful leadership from different 

corporate leaders’ perspective regardless of industry. Comparing the results of the 

research with the theory that already exists, and also to get a picture of what qualities 

successful leaders have in common. The goal of the thesis is to get an understanding of 

what effective and successful leadership means and what it has to do with the success of 

the organization. Also, to get a comprehensive picture of leadership, such as leadership 

styles and how leadership has changed during the years. 

 

The empirical research is made through interviewing three successful leaders. The 

leaders gave their own opinions about effective and successful leadership, and what they 

think it requires to be a successful leader. The interviewees that were elected are Aki 

Käyhkö who is the CEO of Scandic Hotels, Tommi Haru who is the CEO of Laattapiste 

and Tony Serko who is the chairman of the board of Signal Partners. The interviewees 

answers correlate with the theory, but there is not a simple answer what it needs to be a 

successful leader. 

 

This thesis helps the reader to think deeper on their own leadership and where to put the 

focus to be able to be an effective and successful leader. The material can be used by 

current leaders or future leaders who wants the most out of their leadership.  
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1 Inledning 

Vi behöver bra ledare för att handleda oss och för att göra storskaliga beslut som för 

organisationerna framåt. Varje förman strävar till att bli en bra ledare, men detta sker inte 

över en natt. Denna roll kräver många olika egenskaper. Företagens och organisationernas 

verksamhet har blivit allt mer komplicerat i den globaliserade världen. Ledarna måste därför 

kunna anpassa sig snabbare enligt behov. Behovet kan uppkomma i form av att leda 

arbetssamhället, den strategiska konkurrensen, att motivera personalen och att använda 

personalens arbetskraft möjligast effektivt. 

En bra ledare skapar mening inom organisationen genom att ge en förklarlig bild av vad 

företaget ska åstadkomma. Då man diskuterar med en ledare med bristande ledarskap får den 

anställda känslan av att ledaren själv är viktigast. Men då man pratar med en ledare med bra 

ledarskap får man känslan av att man själv är viktigast. Detta kräver egenskaper som t.ex. 

kan vara involverande, coachande, nuvarande, tillgänglig, innovativ eller visionär. (Braf, 

2016) 

Största faktorn för val av ämnet var det stora intresset för ledarskap och viljan att lära vad 

som krävs för att bli en effektiv och framgångsrik ledare, vilka egenskaper som krävs och 

hur man kan utveckla dessa. Samt att undersöka om det finns någon gemensam faktor hos 

framgångsrika ledare. 

I detta arbete omfattas teori om ledarskap och organisering, som sedan jämförs med 

informationen från undersökningen. Materialet kan användas av dagens ledare eller ledare i 

framtiden, för att undvika att bli dåliga ledare och i stället fokusera på egenskaperna hos en 

framgångsrik ledare. Detta kan man göra genom att tänka på sitt eget sätt att leda och på 

ledarskap i allmänhet. 

1.1 Problemformulering 

I detta arbete vill jag ta reda på vad det finns för gemensamma faktorer, om det finns sådana 

hos framgångsrika ledare och vad det krävs för att bli en framgångsrik ledare. Är man en 

framgångsrik ledare enbart om företagets resultat är bra? Jag vill också ta reda på hur 

ledningen och ledarskapet påverkar organisationens framgång och hur ledarskapet har 

ändrats under åren. 
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1.2 Arbetets syfte och forskningsfrågorna 

Arbetets syfte är att undersöka vad framgångsrikt ledarskap är ur olika företagsledares 

perspektiv oberoende av bransch, och sedan jämföra informationen från undersökningen 

med den teori som finns om ämnet, samt få en bild av vilken slags gemensamma faktorer 

det finns hos framgångsrika ledare. Målet är att få en övergripande bild av ledning och 

ledarskap, såsom olika ledarskapsstilar, hur ledarskapet har förändrats under åren och hur 

man själv kan utvecklas som en ledare.  

Den teoretiska referensramen utgörs av allmän litteratur om ledarskap och organisation, 

artiklar och vetenskapliga artiklar. Den teoretiska referensramen utgör grunden för 

undersökningen. Litteraturen för arbetet fokuserar på att utveckla sig själv som ledare, att 

leda personer och allmänt ledarskap samt grundläggande teori om organisation. 

Syftet med undersökningen är att besvara ”Vad är framgångsrikt ledarskap och ledning?”. 

Arbetets frågeställningar är följande: 

• Vilka är ledarens viktigaste egenskaper? 

• Vilka värden skall en framgångsrik ledare ha? 

• Vad krävs det för att bli en framgångsrik ledare? 

Jag strävar till att besvara dessa frågor genom att bekanta mig med litteratur om ämnet, 

vetenskapliga artiklar och undervisningsmaterial. Senare i arbetet används denna 

information för att analysera materialet som fås från den kvalitativa undersökningen. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet fokuserar på effektivt och framgångsrikt ledarskap ur en ledares synvinkel och på 

vilken ledarens roll är i organisationen. Den kvalitativa delen av arbetet avgränsas till de tre 

respondenternas egna synpunkter av effektivt och framgångsrikt ledarskap. Respondenterna 

representerar tre olika branscher och tre företag av olika storlekar i Finland. 

1.4 Undersökningens innehåll 

Arbetet består av följande sex delar: inledning, teori, kvalitativ undersökning, analys av 

resultat, kritisk granskning och slutresultat. 
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I inledningen presenteras arbetets syfte och mål, vilka avgränsningar som gjorts i arbetet, 

forskningsfrågorna samt arbetets innehåll. 

Teoridelen består av två delar. Den första delen består av teori om ledning och ledarskap och 

den andra delen handlar om ledarens roll i organisationen. Teoridelen handlar om ledarskap 

och olika delområden, ledarskapsstilar, hur ledarskapet har förändrats och om organisationen 

ur ledarens perspektiv. Teoridelen har som mål att utifrån primärdata ge svar på vad effektivt 

ledarskap är. 

Den kvalitativa delen ger en noggrannare bild av varför och hur den kvalitativa 

undersökningen är vald att göras och hur den utförts. Den består av de tre ledarnas 

synpunkter på effektivt och framgångsrikt ledarskap. Målet med den kvalitativa 

undersökningen är att med stöd av teorin ge svar på forskningsfrågorna. 

2 Ledning och ledarskap 

”Människor blir förbryllade när de ser hur lite en skicklig ledare gör och hur mycket som 

ändå blir gjort. Men ledaren vet att det är så det fungerar. När en ledare börjar göra för 

mycket, är det dags att gå tillbaka till sitt centrum och inre tystnad, för det ger balans. Balans 

skapar ordning. Där det finns ordning är det lite att göra.”   - Lao Tzu 

En orsak till att ledarskap är ett så intressant begrepp är att vi förknippar begreppet med stora 

ledare som har åstadkommit stora saker under sin livstid. Ledare som vi kommer att tänka 

på som har åstadkommit någonting stort är Mahatma Gandhi, Steve Jobs, Napoleon, Winston 

Churchill, Barack Obama och många fler. Ledarna inspirerar andra att sträva till bättre 

resultat och väcker stora frågor så som varför blev de ledare, vad gjorde de som ledare och 

varför blev just de framgångsrika? (Forslund, 2013, s.265) 

Ledarskap är ett av de mest populära, förvirrande, missförstådda och omdebatterade 

begreppen. Alla har någon form av erfarenhet inom ledarskap, oberoende av vilken situation 

man är i livet. Den första kontakten med ledarskap kan fås redan då föräldrarna utövar en 

viss typ av ledarskap mot sina barn. I vänkretsen uppkommer också en viss form av ledarskap 

eller i idrottsföreningar. Idrottsföreningarna är uppbyggda som vilka andra företag som helst, 

det måste finnas någon som organiserar arbetet och lagen. Lagen har sina egna ledare som 

oftast är coacher och kaptener, båda personerna har sina egna roller inom ledarskapet för att 

föra laget framåt. I Finland har många unga män möjligheten att utveckla sitt ledarskap under 

militärtjänsten. I dagens läge utgör också allt fler kvinnor militärtjänst i Finland. År 2018 
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började över 1500 frivilliga kvinnor militärtjänst i Finland. I militären har unga möjligheten 

att gå en ledarutbildning. Ungefär 60 % av kvinnorna som utför militärtjänsten får 

ledarskapsutbildning (Maavoimat, 2019). Vi möter ständigt ledarskap i media, exempelvis 

via bilder, artiklar eller dokumentärer. Oftast handlar det om vad ledare gör, har gjort, inte 

har gjort och vad de ska göra. Alla har redan sin egen uppfattning om ledarskap, för vi stöter 

så ofta på begreppet. (Forslund, 2013, s.264) 

Finns det någon entydig förklaring till begreppet ledarskap? Kan vi inte bara söka på Google, 

för att se hurudan en bra ledare är? Svaret är nej, eftersom man istället för en entydig 

förklaring hittar otaliga undersökningar om ämnet. Det sägs att det finns lika många svar 

som det finns personer som frågar. Men det finns egenskaper som förknippas med ledarskap. 

Som redan tidigare nämnt, är målet med arbetet att få reda på vilka dessa egenskaper är. 

Oftast beskrivs ledarskap som en process där en person har en plan för att få andra människor 

att uppnå ett mål. (Forslund, 2013, s.266) 

2.1 Ledarskap och olika delområden 

Ledarskap delas ofta i två olika delområden, leadership och management. Begreppen blandas 

ofta ihop, och det är inte lätt att känna igen skillnaderna. Leadership och management är 

båda nödvändiga egenskaper som ökar det institutionella värdet. Leadership och 

management är båda lika viktiga, det ena är inte bättre eller viktigare än det andra, de är två 

skilda begrepp (Allen, 2018.). Peter Drucker och Warren Bennis har uttryckt skillnaden 

mellan begreppen på följande sätt; ”Management är att göra saker rätt och leadership är att 

göra rätt saker”. Management är att effektivt bestiga av framgångens trappor, men det är 

beror på leadership om det är rätt trappor man bestiger. (Covey, 1989, s.107) 

2.1.1 Leadership 

En ledare som leder enligt leadership-principen leder sina anställda genom exempel och 

förverkligar organisationens visioner på klara och inspirerande sätt för att nå organisationens 

mål (Carlsson & Forssell, 2008, s. 32). Leadership är ett av ledarskapets centrala områden. 

Ledarna leder större grupper på personnivå, vilka till exempel kan vara team eller till och 

med organisationer. Ledarskapets syfte är att uppmuntra de anställda i organisationen, 

motivera, inspirera, administrera, ge råd och lägga mål åt de anställda. Ledarna kan också 

leda på gruppnivå, genom att samla ihop ett team och leda teamet. Utöver detta ska ledaren 
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skapa och upprätthålla företagskulturen samt leda de anställda mot organisationens vision. 

(Viitala, 2003, s.14) 

John Kotter har definierat leadership på följande sätt; innehållet för leadership är att visa 

riktningen åt de anställda. Riktningen visas oftast längre fram i framtiden och målet är att 

utveckla visionen och fastställa strategin. Ledaren ska på bästa möjliga sätt informera de 

anställda till att förbinda sig till riktningen och sträva efter samma mål, detta kan ske via ord 

eller akter. Ledaren ska sammanställa sådana team som förstår och accepterar företagets 

vision och strategier. För att få teamet att sträva efter företagets vision, måste ledaren 

motivera och inspirera de anställda så att de kan övervinna mentala eller andra hinder.  

Leadership är alltså: 

• att göra rätt saker 

• att ta ställning till att utveckla organisationen 

• att betona flexibilitet och förändring 

• människo-orienterat 

• att skapa ett syfte för arbetet. (Viitala, 2003, s. 69–71) 

2.1.2 Management 

Man kan ha titeln manager, utan att ha någon anställd eller personal under sig, för managern 

kan leda ett program, en budget eller ett projekt. Management uppkommer då en eller flera 

beslutsfattare finns i en organisation var det finns något som måste ledas, kontrolleras, 

behandlas, riktas eller överses. Organisationen kan ha en budget, ett program, en tjänst eller 

ett kontrakt som måste administreras. (Allen, 2018) 

Management ses ofta som ledning av saker eller processer, som är det svåraste området inom 

ledarskap. Framgångsrikt ledarskap behöver förutom ledning av människor också ledning 

av kassaflöde och saker. Med ledning av saker menas organisationens verksamhetens 

administration, planering, organisering, kontrollering och beslutfattande. (Aarnio, 2016) 

Man kan definiera ledning av processer, dvs. management på följande sätt: innehållet för 

management är planering och budgetering. Management är de specifika åtgärdernas och 

tidtabellernas fastställande, samt resursernas delande för att uppnå de överenskomna målen. 
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Ledaren ska organisera planen för förverkligande samt dela uppgifterna och ansvaren för 

förverkligande av planen. Ledaren kan utföra arbetet genom att analysera resultat, känna 

igen problem samt planera och strukturera lösningar till problemen. Resultatet är att förutse 

problemen och få ordning i organisationen, detta leder till att organisationen når de förutsatta 

målen. 

Management är alltså: 

• att göra saker rätt 

• inriktad på organisationens interna saker 

• att ta ställning till organisationens verksamhetsprocess 

• att betona stabilitet, förutseende och övervakning 

• resultatorienterat. (Viitala, 2003, s. 69–70) 

2.2 Ledarskapsstilar 

Liksom det finns olika personligheter finns det också många olika ledarskapsstilar. 

Ledarskap är ett brett begrepp som det inte finns något entydigt svar på, en av orsakerna är 

på grund av personligheter. Personligheterna styr mycket hurudan ledaren är, ledarskapet 

påverkas kraftigt av ledarens egenskaper.  

Det har forskats redan i början av 1900-talet vilka särskilda egenskaper som framgångsrika 

ledare hade. Tiderna har ändrats, vissa egenskaper som uppskattades då uppskattas inte på 

samma sätt nuförtiden. Om man på den tiden lyckades som ledare, tänkte man att man skulle 

välja ut efterföljaren beroende på om de hade rätta egenskaper. På 1900-talet skrevs det flera 

teorier om stora och framgångsrika män, de kallades ”Great Man Theories”. Då lade man 

inte stor vikt på de stora och framgångsrika kvinnorna, fokus låg bara på de framgångsrika 

männen. Kom man fram med resultat av forskningarna på 1900-talet? Ja det kan man väl 

säga, då föreslogs det kring hundra olika egenskaper som framgångsrika ledare hade. 

Exempel på egenskaper som uppskattades då var självförtroende, anpassningsförmåga, 

uppmärksamhet, aggressivitet och dominans. Man har i efterhand börjat ifrågasätta dessa 

egenskaper beroende på i vilken situation egenskaperna uppkommer. (Forslund, 2013, 

s.275–276) 
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En bra ledare har förmågan att motivera och engagera sina anställda. Detta är oavsett om 

man leder ett företag, en enhet, en avdelning, en organisation eller om man leder ett 

idrottslag. Om man till exempel i ett idrottslag lyckas få hela laget att bli engagerat och 

positivt arbeta tillsammans, är möjligheten att lyckas stor och att vinna mycket större. Ifall 

man inte lyckas få laget att spela som en helhet, då börjar individerna tänka på sitt eget bästa 

och möjligheten att lyckas blir sämre. På långt sikt är det aldrig bra att individerna tänker 

bara på sig själva, då laget arbetar tillsammans för samma mål är resultatet mycket mer 

framgångsrikt. 

En effektiv och framgångsrik ledare har förmågan att tydliggöra vilka visioner, strategier 

och mål som organisationen har. En bra ledare visar uppskattning, har respekt för sina 

anställda, lyssnar på sina anställda och kan delegera ansvar och befogenheter. Ideala 

ledarskapsstilen tar i beaktan personerna och produktionseffektiviteten (Viitala, 2003, s.79). 

Då ledaren visar sig i verksamheten och lyssnar på sina anställda, är tillgänglig för frågor 

och tar sina anställdas åsikter på allvar bygger han upp ”vi” känslan i företaget. Anställda 

uppskattar då ledaren ger positiv feedback och uppmuntrar de anställda, de uppskattar också 

det att ledaren visar genuint intresse att utveckla dem och stöder dem (Carlsson & Forssell, 

2008, s. 31). Anställda får känslan att ledaren är en av teamet och då har de lättare att närma 

sig ledaren och tröskeln för att diskutera med ledaren blir mindre. (Alvesson, 2015, s.158) 

Det finns egenskaper som alla ledare bör behärska oberoende vilken ledarskapsstil de äger. 

Egenskaperna är självförtroende, kreativitet, bestämdhet och god kommunikationsförmåga. 

Ledare har starka personligheter som människor drabbas av. Mycket av attraktionen som 

ledarna får är på grund av deras självförtroende. Självsäkra ledare visar sällan osäkerhet. De 

förstår vem de är och visar inte oskicklighet utåt. Ledarna tänker oftast utanför lådan och är 

inte rädda att pröva någonting nytt. Då andra ser det som en stor risk, ser en ledare med bra 

självförtroende det som en möjlighet. Eftersom ledare oftast uppskattar innovation, är de 

fokuserade på framtiden och hur de kan förbättra den. Ledarna har en dröm och ett mål som 

motiverar och inspirerar medarbetarna. Visionen är ofta det som driver ledarna och är deras 

huvudsyfte. En ledare som strävar för att vara framgångsrik bör göra allt för att göra sin 

vision till verklighet. För att nå visionen, lägger ledarna specifika mål och arbetar för att nå 

dem. Då en framgångsrik och effektiv ledare talar, kommunicerar de med självförtroende 

och karisma, vilket gör att de andra lyssnar med intresse på dem. En bra ledare uttrycker sig 

klart och tydligt, de ser till att allting de säger har ett klart syfte. (Patel, 2017) 
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Figur 1 Ledarskapets fem nivåer 

 

Ovan finns en tabell som förklarar ledarskapets fem olika nivåer. Tabellen förklarar de olika 

fasen då man får de anställda att följa ledaren. Första nivån förknippas ofta med auktoritärt 

ledarskap och de anställda följer ledaren på grund av positionen, men har inte någon större 

relation med ledaren. I den andra fasen närmar man sig demokratiskt ledarskap, ledaren har 

bildat förtroende mellan sig och anställda. Tredje fasen tar oftast en tid att nå, för man måste 

ha varit i organisationen en viss tid för att nå vissa resultat, vissa resultat kommer dock 

snabbare än andra, så det är inte möjligt att mäta denna fas med en viss mätare. Två sista 

fasen kan man förknippa med karismatiskt och demokratiskt ledarskap, ledaren har skapat 

en bra relation med sina anställda och de följer ledaren för att han är sig själv och de kan lita 

på ledaren. 

2.2.1 Demokratisk 

Den demokratiska ledarskapsstilen beskrivs ofta nuförtiden som den mest effektiva 

ledarskapsstilen. Demokratiska ledarskapsstilen är en stil var ledaren ger hela gruppen eller 
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teamet möjligheten att påverka processen inför beslutfattandet. Stilen kan användas till 

vilken som helst organisation, allt från privata företag eller skolor ända till regeringen. Stilen 

går ut på att ge möjligheten till alla att vara med i processen, men ledaren tar ändå ansvaret 

i sista hand. Alla ges möjligheten att delta, som gynnar till att idéer och diskussioner är mera 

fria. Ledaren är själv med i processen och finns där för att handleda och kontrollera 

processen. Demokratiska ledaren är skyldig av att avgöra vem som är i gruppen eller teamet 

och vem som får bidra till de beslut som fattas. (Cherry, 2018) 

Då en ledare äger demokratiska ledarskapsstilen leder det oftast till högre produktivitet, 

bättre bidrag av team-medlemmarna och ökad moral inom teamet. En av största fördelarna 

med stilen är att team-medlemmarna har ofta hög arbetstillfredsställelse för deras åsikter 

uppskattas. Team-medlemmarna jobbar hårt och stannar kvar längre inom organisationen. 

Beslutsfattande processen kan vara långsammare jämfört med någon annan ledarskapsstil, 

men resultaten är oftast mycket bra. (Vella, 2013) 

Egenskaper som oftast framhävs då ledaren är demokratisk: 

• team-medlemmarna uppmuntras att komma med idéer och åsikter 

• team-medlemmarna känner sig mera engagerade i processen 

• kreativitet uppmuntras och belönas (Cherry, 2018.) 

De mest använda kärnfunktionerna för demokratiskt ledarskap är från John Gastils artikel 

från 1994. I artikeln begränsar Gastil tre kärnfunktioner för demokratiska ledarskapet; 

fördelningen av ledarskapet, bemyndigande av anställda och stöd till demokratiskt 

beslutfattande i överläggningar. Fördelningen av ledarskapet är öppnat redan tidigare i 

kapitlet. Att fördela ansvaret betyder inte att varje beslut måste fattas i grupp. Beroende på 

anställdas specifika roller och ansvarsområden, kan vissa beslut fattas enbart av ledaren. 

Möjligheten för ledaren att fatta också besluten själv, refererar till de demokratiska 

ledarskapsstilens funktionalitet. Andra kärnfunktionen för demokratiskt ledarskap är 

förmågan att bemyndiga anställda eller underordnade. Detta händer genom fördelningen av 

ansvaret och möjligheten att göra beslut. Demokratiska ledaren utgår inte direkt av att alla 

ska delta i beslutfattandet, men uppmuntrar aktivt att man ska bidra i beslutfattandet. Tredje 

och sista kärnfunktionen enligt Gastil är skapandet av strukturer som stöder och uppmuntrar 

överläggning. I huvudsak kräver detta förmågan av problemlösning genom analyser och 

gruppdiskussioner. Ledarens roll är inte att påverka beslutet inom gruppen, utan istället se 
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till att det finns en struktur för processen. Som ett exempel, ledaren ska inte försöka påverka 

resultatet, men istället se till att beslutet fattas i tid. I artikeln påpekar Gastil också hur viktigt 

förhållanden mellan kollegorna och en positiv omgivning är för demokratiska 

ledarskapsstilen. (Martin, 2016) 

Vissa egenskaper som uppkommer oftast hos demokratiska ledare är intelligens, ärlighet, 

kreativitet och rättvishet. Att vara intelligent är en egenskap som uppkommer i nästan alla 

ledarskapsstilar, men demokratiska ledarskapsstilen är den stilen som egenskapen kräver 

egenskapen mest.  Som en metafor för att öppna varför intelligens är en viktig egenskap för 

en demokratisk ledare kan vi säga, demokratiska ledaren är som en dirigent för en orkester 

och måste ha kompetensen att hålla alla delar tillsammans och rörande. Fast besluten inte 

ligger direkt i ledarens händer, måste ledaren se till att gruppen är kompetent nog att fatta 

besluten. Ledaren måste förse att anställda får den behövda informationen för att kunna fatta 

rätt beslut. Ledaren är oftast den som måste förse bakgrundsinformation och svara på 

frågorna som anställda ställer. En demokratisk ledare behöver också mycket emotionell 

intelligens för att få teamet att arbeta väl tillsammans. Det är ledarens roll att få anställda 

jobba väl tillsammans i en omgivning var alla borde få säga sin åsikt, därför måste ledaren 

kunna kommunicera med olika personligheter och få dem jobba effektivt tillsammans. 

(Martin, 2016)  

En demokratisk ledare måste vara ärlig. Öppna diskussionerna fungerar inte om ledaren inte 

är ärlig till sina anställda. Ledaren måste kunna säga hur situationen är för att se till att 

besluten görs på basen av rätt information. Ärlighet kan vara svårt för ledaren i vissa 

situationer, för man vill inte att situationen eskaleras och i sista hand vill man ändå hålla 

arbetarna glada. Självklart kan man ändå inte vara utan att berätta kritisk information bara 

för att hålla en glad miljö i teamet. När ledaren visar ärlighet mot anställda, är anställda också 

med större chans öppna mot ledaren. (Martin, 2016) 

Kreativitet är en egenskap som en demokratisk ledare måste ha, för att ledarskapsstilen 

kräver innovativa idéer och samarbete. Ledaren måste kunna hjälpa andra att komma på med 

nya idéer och detta kräver kreativt tänkande av ledaren. Kreativitet är lättare då anställda 

berätta sina åsikter fritt och de känner att deras idéer respekteras. Då anställda berättar sina 

åsikter fritt måste ledaren visa rättvishet. Ledaren måste se till att det inte uppkommer 

situationer var vissa idéer behandlas orättvist. Ledaren måste ta distans från situationen 

emotionellt och tänka rationellt. För att vara så rättvis som möjligt måste man ha klara 

riktlinjer. (Martin, 2016) 
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En av de största och främsta nackdelarna med demokratiska ledarskapsstilen är att 

beslutfattandet kan ta en lång tid. Detta är för att ledarskapsstilen kräver allas insats, 

tidslinjen för beslutfattandet växer för man måste organisera möten och diskutera om 

sakerna. I företagsvärlden måste man fatta snabbt beslut, långa tider i beslutfattandet kan 

leda till sämre resultat. Som exempel, cellulosafabrikens maskin går sönder, då kan man inte 

spendera en månad till att tänka vilken maskin man skall ersätta den söndriga med eller om 

man ska reparera den söndriga.  

”Bästa argumentet emot demokratiskt ledarskap är en fem minuters diskussion med en 

medelmåttig röstande.” – Winston Churchill   

För att öppna detta, kan vi tänka oss en organisation med ett team, som har flera olika 

kompetenser och uppgifter. Då det kommer till beslutfattande, är det svårt att garantera att 

alla har samma kunskaper och kännedom. Därför kan deras åsikter och beslut påverkas av 

felaktig information eller brist av information. Därtill kan situationen innehålla känslig 

information som bara ledaren är medveten om. Det kan hända att ledaren inte har 

möjligheten att dela med sig denna information och därför kan inte de anställda göra ett 

lämpligt beslut. Som sista nackdel finns det också personligheter som inte arbetar bra i en 

demokratisk arbetsmiljö. Det finns personligheter som inte vill vara med i beslutfattande, de 

tycker att göra beslut är för tungt. (Martin, 2016) 

Fast det finns nackdelar för ledarskapsstilen, så finns det också fördelar för demokratiska 

ledarskapsstilen. Anställda känner att de är en del av organisationen, för man respekterar 

deras åsikter och de får vara med att fatta besluten. Då anställda känner att han eller hon är 

inkluderad och har möjligheten att säga sin åsikt, höjer det på arbetstillfredsställelsen. 

Anställda känner inte sig som maskiner som gör bara som ledaren säger, de känner sig som 

en del av organisationen.  

För att beslutfattandet baseras på att dela med sig idéer och samarbete, blir besluten oftast 

mera uttänkta och motsvarar bättre organisationen behov. Diskussionen före beslutfattandet 

ger nytt perspektiv för att upptäcka problem som processen eller projektet kan ha. Att samla 

flera åsikter handlar inte bara om olika idéerna, utan det ökar också kunskapen om ämnet. 

Människor är bra på olika saker och då man frågar runt i en grupp, finns det större chans att 

någon som har kunskap om ämnet, kan dela expertisen med sig. Detta leder till att man gör 

besluten på basen av bättre information av ämnet. (Martin, 2016) 
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2.2.2 Auktoritär 

Auktoritär ledarskapsstil är en stil där ledaren kontrollerar alla beslut och vill ha minimal 

insats eller inte någon alls av de andra i teamet. Auktoritärt ledarskap är egentligen motsatsen 

till demokratiskt ledarskap (Becker, 2018). Besluten görs på basen av ledarens idéer och 

kunskap, utan att höra på förslag av andra (Zenger, 2018). Den auktoritära ledaren har full 

kontroll över gruppen eller teamet (Cherry, 2019). Stilen fungerar bra på kort sikt, till 

exempel i kris-situationer (Virolainen, 2018). 

Om man frågar medarbetarna eller cheferna så är demokratiska ledarskapsstilen ideal enligt 

dem. Den auktoritära ledaren framstår ofta som mindre sympatisk i jämförelse med den 

demokratiska ledaren. Gary Yukl betonade (enligt Forslund 2013, s.276) i sin bok 

”Leadership in Organizations” att forskningar visar, att auktoritärt ledarskap är att föredra i 

vissa situationer då det skall fattas beslut. Om ledaren har tillräckligt mycket kunskap och 

information kan man spara tid med auktoritärt beslutfattande.  

Likasom alla andra ledarskapsstilar har auktoritära ledarskapsstilen fördelar och nackdelar. 

Auktoritära ledarskapsstilen tenderar vara negativ, åtminstone då den används i fel 

situationer. Var och när är auktoritära ledarskapet mest användbart? Det kan bero på följande 

faktorer; situationen, typen av uppdraget eller uppgiften teamet arbetar med eller beroende 

på egenskaperna av team-medlemmarna. Auktoritärt ledarskap förknippas oftast med 

militärtjänsten. Människor med låg motivation arbetar oftast bäst med en auktoritär ledare. 

Människorna med låg motivation försöker arbeta så lite som möjligt och i grupparbeten 

försöker de komma undan med möjligast lite arbete. Auktoritära ledaren ger klara och 

tydliga uppgifter, och ser till att alla gör sin andel av arbetet (Nayab, 2019). Det är en orsak 

varför ledarskapsstilen förknippas oftast med militärtjänsten, mera om detta senare i kapitlet. 

Många som arbetar i grupp förstår inte stora bilden med projektet eller är ovilliga att ta ansvar 

ifall någonting går fel. Beslutfattande tenderar i såna fall fördröjas, medan en auktoritär 

ledare har befogenheterna att fatta besluten och tilldela uppgifterna så att projektet hålls i 

tid. En annan bra situation där auktoritärt ledarskap fungerar väl är då alla team-

medlemmarna är nya och har ingen erfarenhet, då håller auktoritära ledaren kontroll över 

teamet och får arbetet gjort utan att slösa onödig tid. (Nayab, 2019) 

Egenskaper som uppkommer vid auktoritärt ledarskap är: 

• liten eller ingen insats av team-medlemmarna 

• ledaren gör nästan alla beslut själv 
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• ledaren bestämmer alla arbetsmetoder och processer 

• team-medlemmarna anförtros sällan med beslutfattandet eller krävande uppgifter 

• regler är mycket viktiga. (Lucas, 2018.) 

Fördelarna med det auktoritära ledarskapet är snabbheten i beslutfattandet. Vissa situationer 

måste man fatta snabbt beslutet, och då är auktoritära ledarskapet idealt. Vissa uppdrag 

kräver starkt ledarskap, för att uppdraget skall utföras möjligast snabbt och effektivt. 

Auktoritära ledarskapet kan vara effektivt i en grupp, där ledarskapet fattas. Då en grupp har 

brist på organisering och ledning, eller får inte lagat deadlines. Då kan det med stor 

sannolikhet hända att effektiviteten lider drastiskt. I såna situationer kan en auktoritär ledare 

få koll på gruppen, organisera arbetet och laga grundliga deadlines. Denna typs grupper leds 

bättre då en person tar rollen i ledarskapet. Då gruppen får klara mål och deadlines, utför 

gruppen arbetet med större sannolikhet i tid och så att alla presterar lika mycket. (Cherry, 

2019) 

Auktoritärt ledarskap fungerar bra i situationer var det uppkommer hög stressnivå. Såna 

situationer kan vara militära konflikter, och då föredrar team-medlemmarna ofta auktoritärt 

ledarskap. Auktoritära ledarskapet ger team-medlemmarna möjligheten att fokusera på sin 

egna uppgift, och behöver inte oroa sig över komplicerade beslut. Då får team-medlemmarna 

i lugn och ro fokusera på sin egna uppgift, då blir de också med högre sannolikhet hög 

kompetenta med sin uppgift, vilket i långa loppet betyder framgång för gruppen. (Cherry, 

2019) 

Det finns många nackdelar med auktoritärt ledarskap, som kan påverka väldigt negativt 

organisationen. Team-medlemmarna kan få känslan att de inte har någon insats eller deras 

åsikter påverkar inte hur sakerna görs. Det finns flera personer som inte tycker om att arbeta 

med en auktoritär ledare, som bara säger vad du ska göra. Det leder till svårigheter att 

uppmuntra anställdas engagemang. (Lucas, 2018) Auktoritärt ledarskap kan också påverka 

teamets moral. Anställda är gladare och arbetar bättre då de har känslan att de har någon 

insats i organisationen eller gruppen. Oftast tillåter inte en auktoritär ledare idéer eller insats 

i beslutfattandet av sina anställda vilket börjar leda till missnöjdhet. (Cherry, 2019) 

2.2.3 Karismatisk 

Karisma är en egenskap som alla framgångsrika ledare behöver. En karismatisk ledare leder 

med sin karisma. Man behöver inte ens tala med en karismatisk ledare för att lita på hen. De 
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ger känslan att man kan lita på dem och deras ord, samt känslan att man vill följa dem vart 

än de går. Karismatiska ledare behöver inte härma andra, för de känner sig väl och vågar 

vara sig själv. De använder karisman för att kontrollera egna tankarna och beteendet, så att 

deras åtgärder inspirerar andra för att sträva för samma mål. (Cantero-Gomez, 2019) 

Vissa människor har karisman naturligt, medan andra medvetet utvecklar sig själva för att 

bli mer karismatiska. Det är möjligt att öva och träna ens karisma. Det finns tre kritiska 

element som en karismatisk ledare måste uppnå, de är närvaro, makt och ömhet. För att vara 

en framgångsrik karismatisk ledare måste man ha balansen mellan de tre elementen. 

(Cantero-Gomez, 2019) 

En karismatisk ledare måste vara närvarande. Karismatiska ledaren deltar intensivt i 

diskussionen och får känslan till de anställda att han är fullständigt med dem, ledaren får de 

anställda också att känna sig vara den mest speciella personen i världen så att den anställda 

får en bra känsla om sig själv. Ledaren försöker inte få denna känslan med att imponera den 

anställda genom att sälja sig själv åt den anställda, utan bara genom att vara närvarande. 

Närvarandet fungerar bäst då man genuint bryr sig om de andra, detta kräver en stor insats 

av fokus. Det går inte att bluffa närvarandet, med det finns olika tekniker för att koncentrera 

mentalt så att man maximerar känslan för andra att de är viktiga. (Cantero-Gomez, 2019) 

2.2.4 Transformativ 

Transformativt ledarskap är en av de mest eftertraktade ledarskapsstilarna (Sime, 2019). 

Stilen är utmanande och komplex. Transformativa ledaren upptäcker sina anställdas behov 

samt krav och tar hänsyn till dem. Ledaren försöker identifiera de anställdas drivkraft och 

vad som motiverar dem att arbeta. Då utvecklas ett stimulerande, konstruktivt och interaktivt 

förhållande mellan ledaren och anställda. Transformativt ledarskap anses också som djupt 

ledarskap. (Nissinen, 2006, s. 154) 

Den transformativa ledaren kan uppfylla tillväxtbehoven som de anställda har. I processen 

förbinder ledaren de anställdas behov med organisationens mål. Den transformativa ledaren 

tror på de anställdas möjligheter att utvecklas. Ledarens syn på de anställda är positiv och 

tillväxtorienterad. (Nissinen, 2006, s.155.) De transformativa ledarna leder med inspiration. 

Detta innebär att de anställda respekterar ledaren och ser ledaren som en trovärdig och 

pålitlig förebild. (Sime, 2019) 
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Det finns ett starkt och betydande förhållande mellan självkänsla och transformativt 

ledarskap. För att bli en framgångsrik transformativ ledare, måste ledaren ha god självkänsla. 

Det transformativa ledarskapet blir svårare och mindre naturligt att integrera, om man inte 

har god självkänsla. En ledare med god självkänsla kan lätt bedöma sina styrkor och 

svagheter. (Sime, 2019) 

2.3 Hur ledarskapet har förändrats 

Det är lätt att tänka att ledarskapet inte skulle ha ändrat, men det är långt ifrån sanningen 

(Yates, 2017). Enda fram till slutet av 1800-talet har ledarskapslitteraturen i huvudsak bestått 

av berättelser om monarker, generaler och gångna tiders politiska ledare. Men efter det har 

det uppkommit stora och komplexa organisationer, då har det uppstått intresse för 

egenskaper som företagsgrundarna har. Ännu på 1900-talet har man likställt ledarskapet i 

princip med höga positioner. Föreställningen i ledarskapsforskningen var att ledarna föddes 

med specifika gåvor. I dagens läge ställs ledarna inför komplexa utmaningar samt tack vare 

forskningen på ledarskapet i organisationer, har synen på att ledarna föds med vissa gåvor 

dött ut. (Bolman & Deal, 2013, s.401–406.) Bara på 2000-talet har det redan skett en enorm 

ändring i ledarskapet. För att vara effektiv i moderna omgivningen måste ledarna förstå hur 

man anpassar till nya ledarskapsstilar. (Yates, 2017.) Digitalt ledarskap blir allt mer viktigt, 

då teknologin utvecklas väldigt snabbt. Företag som har de mest digitalt kompetenta ledarna 

presterar 50 % bättre än medeltalet av företagen. (Caprino, 2018.) 

Under 1900-talet var auktoritärt ledarskap normen i flesta organisationerna. Som redan 

tidigare nämnt, gör en auktoritär ledare alla beslut själv och lyssnar inte på sina medarbetare. 

I dagens läge arbetar man mycket i team, dvs. man samarbetar mycket mer, detta har lett till 

att auktoritära ledarskapsstilen börjar bli mindre populärt. (Yates, 2017.) Millenier vill inte 

arbeta för auktoritära ledare som bara ger strikta order, istället för att ge möjligheter åt andra. 

Millenierna vill arbeta för ledare som kommunicerar klart deras vision och litar på 

medarbetarna att göra saker rätt, då man ger ansvar åt dem. Millenier är passionerade av att 

arbeta för något större än de själva, saker som kan påverka världens utmaningar. De arbetar 

bra i en stödande omgivning och samarbetar gärna, resultatet är mycket viktigare än vem 

som får berömmen. (Caprino, 2015) 

Med social media och nyheter som hela tiden uppdateras är ledaren utsatt för publiken 

ständigt. Tidigare har ledaren haft möjligheten att gömma sig från publiken. I dagens läge 

måste ledarna känna till de värderingar och principer som styr dem. Detta kräver att ledarna 



  16 

känner sig själva väl och accepterar vem de är, dvs. de känner sina styrkor och svagheter. 

Det kan uppnås via självutvärderingar, självbespegling eller feedback som fås av personer 

runt en, t.ex. kollegor, vänner eller familjemedlemmar. (Caprino, 2015) 

Internet har förändrat hur ledarna leder sina team och organisationer. Allt fler anställda 

arbetar hemifrån idag. Hanteringen av anställda som arbetar på distans kräver 

anpassningsförmåga och konstant kommunikation. Teknologin har påverkat allting inom 

organisationer, allt från hur anställda kommunicerar med varandra till utvecklingsverktyg 

som finns tillgängliga för ledarna. I vissa situationer kan teknologin underlätta ledarskapet, 

men ledarna måste använda teknologin på rätt sätt eller den kan påverka ledarskapet på ett 

negativt sätt, ledarskapet kan bli ineffektivt. Ledarskapet kommer att ändra ännu under tiden 

då affärsmetoderna och kulturella värderingar ändras. Ledarna måste vara beredda på 

kontinuerlig förändring och kunna anpassa sig för att vara framgångsrika i moderna 

ledarskapet. Nuförtiden har ledarna mera ansvar än tidigare och att få en balans mellan 

ansvaren kan vara svårt. 

Vissa egenskaper hos ledare kommer dock inte att ändras. Till exempel förmågan att 

inspirera sina anställda kommer alltid att behövas. Avgörande egenskaper för ledare är 

nuförtiden: 

• att inspirera sina anställda med en klar vision 

• att ge ansvar åt sina medarbetare 

• samarbete mellan team och organisationer 

• att uppskatta olika kulturer och etniska bakgrunder 

• att vara öppen med hela teamet och organisationen. (Caprino, 2015.) 

För att bli en framgångsrik ledare idag krävs att ledaren har bra förmåga att arbeta i team. I 

den kontinuerligt utvecklande världen behöver ledaren skapa team, som har personer med 

olika kompetenser, som kan möta olika utmaningar. Det har hela tiden blivit mera viktigt att 

ledaren fungerar som en scout, en person som söker nya talanger och rekryterar dem samt 

fungerar som en mentor till de nya anställda. (Caprino, 2018) 
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2.3.1 Ledare eller chef? 

Oftast är bra chefer också bra ledare, men det betyder inte nödvändigtvis att en chef 

automatiskt är en ledare. En ledare gör rätt saker och agerar på ett sätt som påverkar 

arbetsplatsens omgivning så att de anställda och kollegorna följer ledarens entusiasm 

frivilligt, inte för att de måste på grund av att personen är i chefsposition (Bergström & 

Björklund, 2013, s.12). Man brukar beskriva att chef är en titel, och det betyder att personen 

med titeln kan leda och fördela arbetet mellan sina anställda. En ledare har samma titel, men 

utöver titeln skapar ledaren förtroende för sina anställda däremot personligt med sin karaktär. 

En ledare utvecklar sina anställdas inställningar och attityder, så att de accepterar och ser 

personen som en ledare. (Tholin, 2018) 

Enligt Merriam-Webster är en chef en person som utövar kontroll och auktoritet och en 

ledare är en person som leder. En chef förknippas ofta med den auktoritära ledarskapsstilen 

och en ledare förknippas med den demokratiska eller den transformativa ledarskapsstilen.  

En ledare skapar trygghet i sitt team eller organisationen, och det är egenskapen som betjänar 

teamet bäst. Med förtroendet kan man inspirera kollegorna att förbättra sin kreativitet, att ta 

risker för att själva bli den bästa möjliga ledaren. Förtroendet inom ledarskapet är inte bara 

att tro på andra, utan ledaren måste också tro på sig själv. (Mullaney, 2019) 

Ledaren måste känna sina anställda. En chef leder hela teamet på samma sätt, vilket leder 

till dåliga resultat. Individerna i teamet är olika, och måste därför behandlas på olika sätt. En 

bra ledare känner sina anställda, och kan kommunicera på rätt sätt med individerna. Ledarens 

jobb är att känna sina anställda. Ledaren måste veta vad som gör dem glada, hur de reagerar 

på feedback, vilken typ av beröm motiverar dem bäst eller vad som orsakar dem stress. En 

bra ledare tar hand om sina kollegor. (Mullaney, 2019) 
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Figur 2 Skillnader mellan ledare och chef (Tholin, 2018) 

 

Jouko Arvonen har beskrivit chefskap och ledarskap på följande sätt. En chef baserar sin 

makt på fullmakt som fås från arbetsgivaren medan ledaren baserar sin makt på egna 

personliga egenskaper. Chefen riktar sin energi mot struktur och system medan ledaren riktar 

sin energi mot mål, anställda och processerna. En chef kommunicerar via formella kanaler 

och ledaren kommunicerar direkt och personligt. Chefen är mindre synlig för de anställda 

än ledaren. Chefen undviker känslomässigt engagemang medan ledaren engagerar sig med 

känslor. (Tholin, 2018) 

2.4 Bra eller dålig ledare? 

”En bra ledare ser inte sig själv som en bra ledare. En bra ledare ser sig själv som en 

människa.” – Simon Sinek 

Bra ledarskap betyder att ledaren och anställda förstår den symbios de verkar i och att båda 

förstår att de är beroende av varandra för att få verksamheten att fungera väl (Erikson, 2018, 

s. 13). Vad som egentligen definierar en bra ledare är subjektivt. Alla har egna åsikter om 

hurudan en bra ledare är, dock finns det vissa krav på bra ledarskap beroende på bransch och 
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företag. Men i flesta fall känner man till bra ledarskap då man ser det. Det finns vissa 

egenskaper som en bra ledare ska ha, dock alla har sina egna åsikter om bra ledarskap men 

vissa egenskaper uppkommer i de flesta analyserna. (Utbildning.se, 2019) 

Det är möjligt att skola sig som ledare, men effektivt och framgångsrikt ledarskap skapas 

via erfarenhet. Det är misstagen och utmaningarna som formar en bra ledare. Genom att 

studera ledarskap får man en bas för sitt ledarskap, men först då man får erfarenhet inom 

ledarskap kan man utvecklas till en bra ledare. Det sägs att ingen föds till en bra ledare. 

(Va.se, 2016) 

Den mest uppskattade egenskapen hos en bra ledare är ärlighet. Ingen vill arbeta för en ledare 

som inte är ärlig. Om inte ledaren kommunicerar med sina anställda kommer inte heller de 

anställda att kommunicera med ledaren. Det är ledarens uppgift att vara ärlig och bete sig 

etiskt rätt. Då ledaren är som en förbild med gott exempel och kan ärligt medge och visa sina 

misstag, kommer också de anställda med större chans vara ärliga åt ledaren. Det leder till att 

de anställda känner sig trygga nog att också medge sina misstag, än istället försöka gömma 

misstagen, som kan leda till större skada. (Utbildning.se, 2019) 

En annan faktor för bra ledarskap är att kunna ge feedback, konstruktiv feedback både då de 

anställda lyckas eller misslyckas. Grundregeln med att ge feedback är att ge mera feedback 

av framgångar än av misslyckanden, detta uppmuntrar den anställda att utveckla sig själv 

och lyckas oftare. Om den anställda får mera feedback av misslyckanden än framgången, 

inkluderas det en risk av att den anställda fokuserar feedbacken på sig själv som en person, 

dvs. personaliserar feedbacken. Då utnyttjas inte feedbacken för att utveckla handlingssätten, 

utan den uppfattas som upphävande av feedbacken som fås för framgången. Då man ger 

konstruktiv feedback på misslyckat arbete, lönar det sig att först låta den anställda berätta 

sin synpunkt av prestationen. Då den anställda får själv utvärdera sin prestation, förstår den 

anställda bättre hur och varför uppdraget inte gått bra. Därför är det viktigt för ledaren att 

lyssna och ställa frågor åt den anställda, så att den anställda får chansen att själv förstå 

behovet av förändring och vad som bör göras. (Aarnikoivu, 2013, s.165) 

En bra ledare skapar förtroende hos sina anställda. Det sker genom att vara närvarande på 

arbetsplatsen, och inte sitta ensam i sitt luftslott. Ledaren kan vara närvarande under dagen 

genom att ha dörren till sitt arbetsrum öppen, ta en runda på kontoret eller delta i olika möten. 

De ledare blir framgångsrika som kan skapa konfidentiella interaktioner (Ristikangas & 

Ristikangas, 2017, s. 165).  
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Figur 3 Ledarskapets treenighet (Aaltonen, 2011, s. 347-348) 

 

En bra ledare måste ha en treenighet mellan sin personlighet, människorna runt sig och 

resultatet. Ledaren måste ha karaktär och vara självsäker. Fast man skulle göra hur bra 

resultat som helst, men personligheten är en sådan som bara försöker komma undan, då blir 

man aldrig framgångsrik. Det är fast på ledarens integritet, hen måste vara ärlig och stå 

bakom sina ord. Ledarens ord och akter måste gå ihop, hen ska göra sig trovärdig och vara 

karismatisk. En bra ledare måste observera sina medarbetare. Ofta ses medarbetarna bara 

som en resurs och man glömmer att respektera dem. Den sista delen i treenigheten är 

resultatet. Ledaren måste ha en klar vision och mål som man strävar till. Det är på ledarens 

ansvar att få medarbetarna att sträva efter samma mål. Ledaren har en mission och om hen 

inte uppfyller missionen, har hen misslyckats med sitt arbete och resultatet blir dåligt. 

(Aaltonen, 2011, s.347–348) 

Det finns flera saker en ledare kan göra dåligt, vilket leder till att ledarskapet lider. Oftast 

agerar ledarna på samma sätt som de blivit ledda, vilket är helt logiskt, de har lärt sig 

ledarskapet av sina egna chefer. Vissa ledare har lyckats undvika misstagen deras chefer har 

gjort och lärt sig av deras misstag. Självklart försöker inte personen i ledarpositionen med 

avsikt göra sitt arbete dåligt. Det finns flera olika orsaker som gör en ledare ”dålig”. Det kan 
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till exempel störa de anställda om ledaren alltid har sin dörr stängd på kontoret och inte är 

tillgänglig för de anställda. Om inte de anställda kan diskutera med sin chef, kommer det att 

skapa dålig anda på arbetsplatsen. Ett annat sätt som kan göra en ledare dålig är att ledaren 

upprepar sina misstag och inte kan medge att hen gjort ett misstag. Alla har rätt att göra fel 

i något skede, men man måste kunna acceptera att man gjort bort sig och medge misstaget. 

En dålig chef skyller ifrån sig och i värsta fall skäller chefen ut sina anställda eller ger dem 

skulden fast man själv gjort bort sig. Då de anställda lyckas tar ledaren i sin tur själv äran 

för arbetet och ger inte ära åt sina anställda (Sandström, 2018). För att vara en god förebild 

måste man ta ansvar för sina egna misstag. (Erikson, 2018, s. 14–15) 

Ikkala (2014) berättar att Entrepreneur-tidningen har gjort en lista på åtta egenskaper på vilka 

man känner igen en dålig ledare. Egenskaperna som en dålig ledare har är följande: ledaren 

är inte empatisk, ledaren är rädd för förändringar, ledaren är för känslig för kompromisser, 

ledaren är för beordrande och osäker, ledaren känner inte sina anställda, är i obalans och är 

inte ödmjuk. Med obalans menas obalans mellan fritid och arbetstid. Det kanske ser bra ut 

ifall ledaren är på arbetsplatsen från morgon till kväll, men det kan vara ett tecken på ett 

obalanserat liv och preliminär burn-out. Dåligt ledarskap skapar misstro på arbetsplatsen. 

Misstro orsakar frustration, rädsla, oro och ineffektivitet i hela arbetssamhället. Om misstron 

fortsätter en längre period kommer resultatet att försämras, individerna börjar uppleva 

osäkerhet i sina prestationer och utmattning samt sjukledigheterna ökar. (Ristikangas & 

Ristikangas, 2017, s. 168–170.) 

2.5 Att utvecklas som ledare 

När man vill utvecklas som ledare, kommer det inte att ske över en natt. 

Ledarskapsutvecklingen är som aktiemarknaden, om du tror att du kan göra en stor vinst på 

en dag, kommer du inte att lyckas. Utvecklingen kommer att ta länge och det är en lång 

process. En viktig faktor är hur du verkar från dag till dag på långt sikt, du måste konstant 

försöka förbättra ditt ledarskap. Om man hela tiden investerar tid på sin 

ledarskapsutveckling, kommer investeringen småningom att ge resultat, tillväxten är 

oundviklig.  

Som redan tidigare nämnt, så föds ingen till en färdig ledare. Visst har vissa bättre förmåga 

till att vara ledare, vissa personer kan ha naturligt begåvade egenskaper, men bra ledarskap 

kräver flera olika egenskaper och nästan alla egenskaper är möjliga att utveckla. En bra 

ledare ska kunna respektera andra, ha bra självkännedom, ha bra interaktionsfärdigheter, ha 
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stark självdisciplin och ha en klar vision. Som man kan märka, utvecklas de flesta av 

egenskaperna med tiden, genom erfarenhet. Det vill säga, att utvecklas till en bra ledare tar 

en lång tid. (Maxwell, 2008, s. 24–30)  

Det finns flera saker man ska tänka på när man vill växa som ledare och utveckla sitt 

ledarskap. En av de viktigaste sakerna är att man har klar vision och ett mål som man strävar 

mot. När man ställer mål åt sig, ger det en långsiktig vision och kortsiktig motivation. Målen 

får en att fokusera på mottagning av information, hjälper att organisera tiden och resurserna 

så att man får det mesta ur allting. En bra ledare är aldrig ”färdig”, med det menas att man 

måste hela tiden försöka lära sig något nytt. Det är en vision man måste ha för att utveckla 

sitt ledarskap. En annan bra metod för att utveckla sitt ledarskap är att ha en mentor, någon 

man kan se upp mot. Oftast är mentorn en chef man har arbetat för. Mentorn hjälper en av 

att lära sig av sina framgångar och misstag. Med hjälp av mentorn kan man utveckla sig 

snabbare som ledare. Mentorn fungerar som en förebild, man tar i sig bra saker som mentorn 

gör men också då mentorn gör något dåligt, då lär man sig hur man inte ska behandla vissa 

situationer. Dessa situationer kan vara oftast mer givande, än situationerna där mentorn är 

ett bra exempel. (Horoszowski, 2015) 

En av de viktigaste egenskaperna för att utveckla sitt ledarskap är självdisciplin. Det är lätt 

att ge upp, men för att bli framgångsrik måste man konstant försöka utvecklas. Det räcker 

inte att man försöker sitt bästa på arbetsplatsen, utvecklingen börjar redan på fritiden. Ledare 

kan jämföras med professionella idrottare. En professionell idrottare arbetar och förbereder 

sig dygnet runt, det måste också en ledare göra. För att nå toppen måste man konstant 

utveckla sig själv, liksom i idrott. Det finns flera exempel på idrottare som har bra 

självdisciplin, och har därför nått toppen. Utan självdisciplin kan man inte nå och 

upprätthålla framgång. Hur begåvad än man är, kan man inte använda fullständigt sina 

styrkor, om man inte har självdisciplin. Självdisciplin är nyckeln att nå långvarig framgång. 

(Maxwell, 2008, s.37–40)  

3 Organisation 

Fast detta arbete i första hand handlar om ledarskap, har organisationen en stor betydelse för 

ledarskapet. Organisation har mycket att göra med styrning och ledning av verksamheten 

och medarbetarna. Det handlar om att ta hand om företagets resurser så att affärsidén stadgas 

och organisationen når sina mål. Vad är då en organisation? Organisationer kan vara väldigt 

komplexa. Men en organisation är i sin simpelhet ett ställe där människorna arbetar 
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tillsammans, en organisation kan vara till exempel ett företag eller en offentlig organisation 

så som en stat eller en kommun. Stora organisationer innehåller en stor mängd människor, 

avdelningar, teknologier, och olika målsättningar (Bolman & Deal, 2013, s. 55–57.). För att 

få dessa organisationer att fungera behövs det styrning, ledning och samordning av 

verksamheten. För att styra en organisation måste man införa lämpliga rutiner och system. 

För att få organisationen att fungera bör de anställda ha tillräcklig kompetens inom sina 

arbetsområden. Ansvaret för att personalen har tillräcklig kompetens för att utföra sitt arbete 

är hos ledarna på olika nivåer i företaget. (Skärvad & Olsson, 2015, s. 169–171) 

3.1 Organisationskultur 

Organisationskulturen omfattas bl.a. företags formella och informella vanor, bruk och 

attityder. Organisationskulturen byggs av de som arbetar i företaget, i första hand dessa som 

påverkar i företagets ledning. Organisationskulturen påverkar mycket också i arbetarna som 

möjligen kommer att trivas på arbetsplatsen eller inte. Rätt kultur kan möjliggöra tillväxt i 

företaget. En stark kultur är en stor påverkare till organisationen på långsiktiga framgångar. 

Den skapar tillväxt och har mycket stark påverkan på motivationen i arbetsplatsen. (Skärvad 

& Olsson, 2015, s. 186–189)  

Det krävs många faktorer för att bygga en stark organisk kultur inom företaget. Man behöver 

starka traditioner som hjälper att skapa en identitet för företaget. Det berättar för 

utomstående personer vilken typ av företag det är. Bra sätt att bevara traditioner är att fira 

och hylla dem. En tydlig och möjligen inspirerande mission kan ge en organisation rätt 

injektion. Att få medarbetaren att brinna för missionen är avgörande för framgången också i 

organisationen. Kontinuerligt lärande inom företaget är viktigt för att attrahera nyfikna och 

intresserade medarbetare som är pålästa och kunniga i sin relation till kunder och omvärlden. 

Kulturen kan vara svår att ta på för den styrs av större delen av organisationen och inte enbart 

av ledningen av företaget. (Skärvad & Olsson, 2015, s.186–189) 

Företags- eller organisationskultur finns i alla företag och organisationer. De kan vara tydliga 

eller otydliga och personalen kan vara medveten eller omedveten om det, men de finns alltid 

där. Proetica (u.å.) beskriver företagskultur på följande sätt: ”Företags- eller 

organisationskulturen består av de värden och värderingar som tillsammans utgör grund 

för företagets agerande utåt mot kunder och andra intressenter, samt de handlingar och 

attityder som chefer och medarbetare utför och uppvisar mot varandra.” Denna förklaring 

är mycket klar, och därför har jag valt att citera den direkt från Proeticas sidor. Kulturen 
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inom företaget är alltså företagets värderingar och värden, som också är grunden för 

företagets arbetssätt och agerande, inom företaget och utanför. Detta är det mest självklara 

sätt att förklara vad en företagskultur är. 

Dyker vi djupare in i företagskultur, och sprider på uttrycket företagskultur, beroende på 

företagets storlek och område, är företagskultur sättet företaget lever, tänker och handlar på. 

Det kan handla om allt från hur man behandlar medarbetare, eller hur man kommunicerar 

inom gruppen på arbetsplatsen, och till och med vilka gemensamma intressen som 

medarbetarna har. Företagets kultur kan ändra med tiden, men grunden som bestämmer 

kulturen är främst: 

• företagets historia 

• verksamhetens karaktär 

• sättet att leda och styra verksamheten 

• organisationens ålder. (Skärvad & Olsson, 2015, s.188.) 

3.2 Strukturering av organisationen 

”Personalen lyckas med sitt arbete, om arbetet är väl strukturerat”- Talentia 

En organisation har ett mål, en affärsidé och en strategi och för att stöda dessa behöver 

organisationen struktureras. Det är ledningens uppgift att bestämma vilka delar och 

funktioner organisationen ska ha, med andra ord hur arbetet ska fördelas och hur arbetet ska 

samordnas. Utmaningen för ledningen blir att designa organisationsstrukturen. 

När man börjar strukturera organisationen finns det olika parametrar man ska ta hänsyn till. 

Vid uppbyggandet av organisationsstrukturen bör man granska hur parametrarna är 

relaterade till varandra. De parametrar som påverkar strukturen kan vara omgivningen, 

miljön, affärsidén, målet eller branschen företaget verkar i. Situationsvariabler man ska 

tänka på då man strukturerar organisationen kan vara: 

• Vad är det man försöker åstadkomma? 

• Vem ska göra vad? 

• Hur bör man fatta besluten? 
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• Vem bestämmer? 

• Hur ska man samordna insatserna? 

• Vilka färdigheter och kunskaper har medarbetarna? 

• Hur ser förhållandet mellan enheterna ut? (Bolman & Deal, 2013, s.135). 

Oberoende av alla parametrar har man försökt identifiera ifall det finns vissa 

organisationsstrukturer som passar bättre i vissa situationer än i andra. Oftast då man bygger 

en organisationsstruktur är strukturen aldrig färdig, den förändras ständigt. Det brukar i 

organisationer pågå ständig omstrukturering, det kan bero på ny personal, ny ledningsgrupp, 

företagsköp eller helt enkelt att teknologin utvecklas och arbetena kommer att se annorlunda 

ut i framtiden. Ett bra uttryck att definiera organisationsstruktur är; det sätt på vilket arbetet 

fördelas i uppgifter och samordningen av dessa uppgifter. (Forslund, 2013, s.83–85) 

Vad krävs det för att en organisation är väl strukturerad? 

• Det finns tillräckliga resurser för att utföra arbetsuppgifterna.  

• Alla har möjligheten att utveckla sin yrkeskunskap och delta i utvecklandet av 

arbetsmiljön. 

• Arbetsmiljön utnyttjar hela personalens kunskaper och ger möjligheten att påverka i 

sitt egna arbetets innehåll. 

• Man ger möjligheten till nya och avvikande idéer. 

• Arbetstiderna är så flexibla, att det är möjligt att balansera mellan arbetstiden och 

fritiden. 

• Man tar i beaktan individuella personers olika stadier av deras liv, till exempel 

vårdledighet och frånvaron som härstammar av det. 

• Nya anställdas introduktion är systematiskt. (Talentia, 2019) 

3.3 Ledning av organisationen 

Stort sett handlar ledarskap om att påverka andra människor i riktning mot ett mål. Förutom 

att arbeta direkt mot en person eller grupp ska ledaren arbeta på ett mer generellt sätt genom 
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att planera organisationsstrukturen på ett kompetent sätt. Beroende på organisationens 

storlek och storleken på de enskilda enheterna, kommer personalens arbete att påverkas på 

olika sätt. Det är fast på individerna hur de passar in i olika storlekens enheter, vissa arbetare 

kan det påverka negativt om enheten är stor och kontakten med chefen är inte vardaglig, för 

vissa kan igen större enheter passa bättre. Det är ledarnas arbete att se till vilka storlekens 

enheter passar in i deras organisationsstruktur. Det finns givetvis många detaljer som 

påverkar vilken storlek en enhet ska vara. 

Ledaren påverkar personligt i vilken grad han arbetar med beteendeformalisering och 

standardisering av arbetsprocessen. Ledaren kan introducera eller avlägsna regler, rutiner, 

procedurer och system för att få medarbetarna att nå uppsatta mål. För det mesta har 

organisationerna relativt klart sina regler, rutiner och system för det nödvändigaste operativa 

arbetet. Däremot kan organisationen ha problem med administrativa arbetet och dess regler, 

rutiner och system. Hur ska man gå till väga då produkten ska ändras? Vem får fatta 

besluten? Vilka medel finns att tillgå? Vem introducerar nyanställda? Det kan vara så 

oordnat att den operativa verksamheten blir påverkad. Då är det ledarens roll att få ordning 

på verksamheten. 

Då organisationen inte bryr sig vad eller hur man gör, blir bara resultatet det önskade och 

organisationen når det uppsatta målet, då talas det om målstyrning. Forslund anser (enligt 

Drucker, 1955) att denna ledningsstil kan kallas Management by objectives. Denna stil 

används oftast då organisationen blir så stor att den kan delas i fristående enheter. Dessa 

uppsatta mål handlar ofta om omsättningen, resultatet, avkastning eller att inte överstiga 

budgeten. (Forslund, 2013, s. 405–409)  

3.4 Lärande organisation 

En lärande organisation uppmuntrar personlig skicklighet och bearbetar öppen feedback för 

att söka fram problem och möjligheter. En lärande organisation kan ha en konkurrenskraftig 

fördel eftersom medarbetarna lär sig snabbare än andra organisationernas arbetare. De flesta 

lärande organisationer har oftast följande egenskaper gemensamt; öppen kultur, 

grupplärande, främjar individerna, försöker få möjligast tidig feedback, kommer snabbt på 

lösningar och gemensam vision. Öppna kulturen uppmuntrar alla i organisationen att berätta 

deras åsikter, medge misslyckanden samt ge och ta emot kritik. Genast när problemet 

upptäcks försöker man reda ut det. För att nå en öppen kultur måste väggarna läggas ner och 

informationen spridas. Grupplärandet kan inte uppnås om alla individer arbetar isolerat från 
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varandra. Grupplärandet baserar sig på att först värdera sig själv, sedan medarbetarna och 

chefen. I början av varje projekt träffas gruppen och går igenom projektet. Efter varje projekt 

sätter sig gruppen sig ner igen och går igenom samt analyserar resultaten av projektet. I en 

lärande organisation främjar man individerna, det vill säga oberoende av arbetsuppgift 

lyssnar man på arbetarna. En städerska kan komma med en bra idé hur man sparar vatten 

eller en bokförare kommer på hur man sparar i bankavgifter. Det är ledarens arbete att 

anknyta personalen och visa rätt riktning. Organisationen försöker få feedback så tidigt som 

möjligt, om de kommer på med en ny produkt, tillverkar de en prototyp och begär feedback 

av prototypen. För att produkten ännu är en prototyp, ger till och med vännerna ärlig 

feedback och konsumenterna förstår att det är en produkt som utvecklas, och därför ger de 

också ärlig feedback. Under hela processen samlar de in viktig information som de med det 

samma använder för att utveckla produkten. Lärande organisationen studerar andra 

organisationer och ”stjäl” de bästa idéerna och sedan implementerar de snabbt det till sin 

egna verksamhet. Som ett exempel, printer företagen stal rakkniv företagens businessidé 

genom att sälja printern billigt och färgerna dyrt. Då alla arbetare har en gemensam vision, 

då blomstrar lärande organisationen. Arbetarna förstår sin betydelse i verksamheten. När alla 

har samma mål kan man minska regleringarna, detta minskar byråkratin, korruption och 

auktoriteten inom organisationen. (Sprouts, 2017) 

För att man ska lyckas skapa en lärande organisation måste ledaren ha kontroll i 

organisationen, för det är ledaren som är ansvarig för lärandet. Ledaren ska vara som en 

coach. Ledaren måste skapa förtroende hos medarbetarna. Förtroendet riktas till framtiden 

och medarbetarna litar på ledaren som agerar enligt överenskommelse. Utan förtroende kan 

man inte vara en coachande ledare (Ristikangas & Ristikangas, 2017, s.164–165). Det 

innebär att man skapar en vision som skiljer sig ifrån organisationens tillfälliga läge. Att få 

en gemensam vision för de anställda är en grund för att det organisatoriska lärandet kan 

börja. (Forslund, 2013, s.357–360) 

4 Intervju som kvalitativ undersökningsmetod 

För detta arbete valdes den kvalitativa undersökningsmetoden. En kvalitativ undersökning 

utförs oftast i form av en intervju (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara, 1997, s.205).  I en 

kvantitativ undersökning frågar man ofta ”hur mycket?” eller ”hur ofta?”. I detta arbete 

skulle det inte vara möjligt att ställa sådana frågor, utan frågorna måste ställas kvalitativt, 

med svar som man inte kan mäta kvantitativt. Den kvalitativa undersökningsmetoden är svår 

att förklara entydigt och därför definieras den kvalitativa undersökningen oftast som 
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motsatsen till den kvantitativa undersökningen (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, 

s.30). I en kvalitativ undersökning försöker man undersöka objektet så omfattande som 

möjligt (Hirsjärvi, et al., 1997, s. 160–161.).  

Kvalitativa undersökningsmetoden valdes istället för en kvantitativ undersökning för att man 

ville ge respondenterna större frihet att svara på sitt egna sätt och målet var att inte försöka 

styra respondenternas svar. Kvalitativa undersökningsmetoden passar bra till denna typs 

undersökning, för detta arbete fokuseras på ledarnas egna åsikter om ledarskap och inte de 

anställdas synvinkel på ledaren och ledarskapet. Om undersökningen skulle ha utförts med 

hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod, skulle svar vara korta utan desto mer 

argumentation, jämfört med kvalitativa undersökningen, som i detta arbetet utfördes via 

intervjuer, gav mycket öppna samt breda svar och respondenterna fick fritt berätta deras 

åsikter och formulera svaren på sättet de själv tyckte var bäst. 

Liksom målet för hela undersökningen var också målet med den kvalitativa undersökningen 

att ge svar på undersökningens syfte ”Vad är framgångsrikt ledarskap och ledning?”, samt 

svara på forskningsfrågorna: 

• Vilka är ledarens viktigaste egenskaper? 

• Vilka värden skall en framgångsrik ledare ha? 

• Vad krävs det för att bli en framgångsrik ledare? 

Utöver att få svar på forskningsfrågorna var målet att få djupare förståelse om teorin kring 

ämnet. Avsikten med intervjuerna var att ledarna själva skulle få reflektera kring sina 

erfarenheter och lärdomar från ledarskapet. 

En intervju är en slags diskussion, men man ska inte blanda en intervju med en vanlig 

diskussion, för i en intervju ska intervjuaren försöka styra diskussionen. Annars tror båda 

parterna i diskussionen att de är likvärdiga att ställa och svara på frågor. Diskussion är 

nyckeln till en lyckad intervju. En intervju ska innehålla typiska detaljer som uppkommer i 

en vanlig diskussion, talande och lyssnande. En forskningsintervju kan delas in i tre grupper; 

formulärintervju, temaintervju och öppen intervju. Formulärintervjun är den mest 

strukturerade intervjuformen. Som namnet redan säger, används ett formulär för att utföra 

och underlätta intervjun. Frågorna och påståendenas form samt ordningsföljd är 

strukturerade klart i formuläret, vilket gör intervjuformen styv. Då frågorna är väl 

konstruerade är det lätt att utföra intervjun. Temaintervjun är en blandning mellan 
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formulärintervju och öppen intervju. Man har en slags formulär för att underlätta intervjun, 

men man låter inte formuläret styra hela intervjun och diskussionen är mera öppen. Det är 

typiskt för en temaintervju att teman är klara men ordningsföljden och strukturen på frågorna 

är öppna, vilket möjliggör en strukturerad men med det samma en öppen intervju. Öppna 

intervjun har flera olika benämningar, så som fri intervju, informell intervju eller 

ostrukturerad intervju. I denna typs intervju försöker forskaren få reda på respondentens 

tankar, åsikter, känslor och uppfattningar medan de uppkommer under intervjun. Ämnet kan 

ändra under intervjun i en öppen intervju. Den öppna intervju formen liknar mest vanlig 

diskussion. (Hirsjärvi, et al., 1997, s. 207–210) 

4.1 Val av respondenterna 

Respondenterna för undersökningen valdes på grund av några olika faktorer. Faktorerna som 

påverkade valet av respondenterna var att alla tre företagsledare representerar företag av 

olika storlekar, jag ser dem som förebilder inom ledarskap, deras historia som ledare och 

som tyngsta faktorn förväntan att de kan ge mycket uttömmande svar på ledarskap. Alla tre 

ledare har lyckats mycket väl som ledare inom sina respektive branscher. Bevis på att de är 

effektiva och framgångsrika ledare som passar som respondenter i detta arbete är för att de 

fått sin organisations omsättning att växa kontinuerligt och deras anställdas välbefinnande 

på arbetsplatsen är väldigt bra. Det valdes att inte intervjua en ledare från ett företag med 

mindre än 10 anställda, detta berodde på tanken att det finns en stor risk att man inte får så 

mycket ut ur själva ledarskapet från en ledare av den storleks företag. Nedan kommer en 

kort presentation av respondenterna. 

Tony Serko är styrelseordförande för Signal Partners och Sveriges regionchef för företaget. 

Han har varit i ledarposition i över 27 år. För 27 år sedan började han på Finnohm, som 

verkställande direktör, som sedan dess har fusionerats med Signal Networks och bär i dagens 

läge namnet Signal Partners. Signal Partners har 40 anställda, en omsättning på ca. 10 

miljoner euro och deras huvudkontor är beläget i Vanda. 

Tommi Haru är verkställande direktör för Laattapiste. Han började sin ledarkarriär när han 

var 23 år då han tog över familjeföretaget med sin bror. Då han tog över familjeföretaget var 

företaget ett sk. kakelhus, sedan dess har företaget vuxit till Finlands ledande 

badrumsaffärskedja, som erbjuder tjänster för hela badrumsrenoveringen allt från 

planerandet till utförandet av renoveringen. I dagens läge har Laattapiste 155 anställda och 
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en omsättning på ungefär 40 miljoner euro, huvudkontoret och centrallagret är beläget i 

Vanda. 

Aki Käyhkö är Scandic Hotels verkställande direktör. Aki började sin ledarresa år 2000 hos 

Procter & Gamble, då Heikki Takala bad honom att leda dåvarande största kundteamet. Aki 

har haft intresse för ledarskap redan i tidigare skeden i livet, som ung har han varit som 

kapten i olika idrottslag, och detta intresse har medan åren utvecklats. Sedan sin första 

ledarposition hos Procter & Gamble har Aki varit i ledarposition i olika företag. Nu har han 

varit Scandic Hotels verkställande direktör i över 7 år och han har varit med om att öka 

företagets omsättning från dryga 150 miljoner euro till över 420 miljoner euro. Scandic har 

blivit vald till Finlands bästa arbetsplats i stora företagens division två år i rad, 2017 och 

2018. Scandic Hotels anställer kring 2100 personer fulltid och då man räknar med all 

personal har Scandic Hotels ungefär 5000 anställda.  

4.2 Intervjufrågor 

För att lyckas med en intervju måste man ha bra förhandsplanering. Bra förhandsplanering 

betyder att man tar reda på bakgrundsinformation och bereder intervjufrågorna. I denna 

undersökning betyder det att ta reda på teorin och skriva arbetets teoridel samt bereda 

intervjufrågorna. Då man bekantar sig med bakgrundsinformation uppstår det oftast frågor, 

det är bra att skriva ner frågorna och använda dem vid uppbyggandet av intervjufrågorna. 

Man ska inte ställa frågorna i slumpmässig ordning, utan det lönar sig att planera i förväg 

noggrant ordningsföljden (Huovila, 2004, s. 80.).  

Intervjufrågorna förbereddes i god tid före intervjuerna. Vid förberedandet av 

intervjufrågorna fanns det en klar bild av strukturen som skulle uppkomma. Intervjuerna var 

delade i tre olika delar. Första delen bestod av frågor som försöker få fram 

bakgrundsinformation om respondenterna samt att få respondenterna att tänka på hur väl de 

känner igen sig själva och sitt ledarskap. Bakgrundsinformationsfrågorna var frågorna 1 till 

6, frågorna hittar man i bilaga 1. Den andra delen fokuserade på organisationen och hur 

ledaren kommunicerar med sina kollegor, frågorna för denna del var frågorna 7 till 11. Den 

sista delen byggdes upp på basen av att slutföra intervjun, respondenterna fick berätta sina 

egna åsikter om ledarskap och vad det är som driver ledaren. Den sista delen var frågorna 

12 till 15. 
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4.3 Utförandet av intervjuerna 

En intervju kan utföras på tre olika sätt, via individuell intervju, par intervju eller 

gruppintervju. Det vanligaste sättet att utföra en intervju är individuell intervju (Hirsjärvi, et 

al., 1997, s.210.). Oftast räcker temaintervjuerna och öppna intervjuerna från en timme till 

två timmar, men självklart finns det undantag då intervjun har räckt flera timmar. 

Intervjulängden varierar beroende på respondenten, en respondent kan vara väldigt pratsam 

eller respondenten kan svara kort och koncist. Därför enligt Hirsjärvi, Remes och Sajavaara 

(1997) lönar det sig att förbereda inför intervjuerna genom att göra test intervjuer. Vid 

utförandet av intervjuerna måste man ta till hänsyn olika saker; man måste överenskomma 

av intervjun, ställa frågorna och styra diskussionen och man måste göra anteckningar under 

intervjun. Anteckningarna kan göras på papper eller intervjun kan bandas in. I dagens läge 

kan man utföra intervjuerna med hjälp av teknologin, antingen via telefon eller datorn. 

(Hirsjärvi, et al., 1997, s. 210–212)  

Utförandet av intervjuerna gjordes genom individuell intervju. Överenskommelsen av 

intervjuerna skedde via personlig kontakt med respondenterna. Kontaktandet utfördes via e-

post, telefonsamtal och ”face to face”. Intervjuerna tog plats på var sin ledares arbetsplats. 

Före intervjun skickades intervjufrågorna per e-post åt respondenterna, så att de fick bekanta 

sig med frågorna. Intervjuerna utfördes ”face to face” för att få en personlig kontakt med 

respondenten, och inte med hjälp av datorn eller telefonen. Intervjuerna utfördes under april 

månaden 2019 med jämna mellanrum.  

Det var meningen att intervjuerna för arbetet skulle utföras genom temaintervjuer. Det 

lagades ett klart strukturerat botten för intervjuerna, som man skulle använda för att styra 

diskussionen. Vid utförandet av intervjuerna gav respondenterna väldigt uttömmande och 

bra svar, vilket ledde till att det inte fanns mycket tilläggsfrågor. Därför användes de 

förberedda frågorna mycket för att styra diskussionen. Detta betydde att slutsatsen av 

intervjuerna blev nästan som formulärintervjuer. Dock var diskussionen mer öppen, än 

normalt i en formulärintervju. Intervjuerna blev en blandning av formulärintervju och 

temaintervju. 

5 Resultatanalys 

Målet med denna undersökning är att få en uppfattning om hurudan en effektiv och 

framgångsrik ledare kan vara. Undersökningen baserar sig på företagsledares syn om 

framgångsrikt ledarskap. Meningen med intervjuerna är att bekanta sig med olika 
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företagsledare och deras ledningssätt samt deras egenskaper oberoende av bransch. Diverse 

målet är att få fram ifall det finns gemensamma egenskaper och ledningssätt mellan ledarna. 

Undersökningen ger också en bild av vilka saker och värden som påverkar ledarnas sätt att 

leda. Med hjälp av resultaten som fås från undersökningen är det meningen att få en 

helhetsbild av arbetets huvudforskningsfråga; ”Vad är framgångsrikt ledarskap och 

ledning?”. 

De viktigaste insikterna och gemensamma faktorerna som uppkom under intervjuerna är: 

• självinsikt 

• kontinuerligt självutvecklande 

• teamarbete 

• genuint intresse för andra människor 

• så platt organisationsstruktur som möjligt 

• öppen kommunikation 

• att möjliggöra framgångar 

• ärlighet 

En ledare i början av sin karriär eller en person som har planer att bli ledare tänker ofta på 

att ta ett visst jobb pga. den höga lönen, respekt och uppmärksamhet eller beundran av 

omgivningen. Om man ser på framgångsrika ledare är det sällan de föregående faktorerna 

som driver ledaren. Kanske vid ett tidigt skede av karriären kan det vara viktiga faktorer, 

men ju mera erfarenhet man får, desto mindre påverkar de föregående faktorerna. 

Framgångsrika ledare är passionerade för det de gör. Då det frågades av respondenterna om 

de är passionerade för det de gör och är arbetet som de gör deras drömarbete, var svaren 

relativt entydiga.  

”Passionen för ledarskapet började redan i ett tidigt skede av mitt liv. Redan som ung då 

jag sportade med korgboll och fotboll, jag var aldrig den bästa spelaren, men coacherna 

såg redan då att jag var bra att uppmuntra och leda andra människor och därför blev jag 

ofta vald till kapten. Detta är i viss mån mitt drömarbete, jag får leda ett stort företag och 

jag får med relativt stor frihet styra verksamheten i den riktning jag anser vara rätt.” 
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”Jag är passionerad för ledarskap och speciellt passionerad för att få organisationen att 

lära och leda sig själv. Det är fint att se människor arbeta självständigt och försöka utveckla 

organisationen.” 

”Ja det är det i viss grad, nu måste det ju vara någon slags dröm då man har varit 32 år i 

företaget.” 

Man kan dra en klar slutsats, man måste vara passionerad för det man gör för att lyckas, vad 

än det är. Det är lätt att vara nöjd med arbetet man har, men för att bli framgångsrik, måste 

man brinna för det man gör. Att leda andra människor kan vara svårt ibland, men om man 

inte trivs i den miljö man arbetar kommer man inte någon vart, det främjar inte ledarskapet 

i längden. För att få människor att följa en räcker det inte att man bara är passionerad för det 

man gör, man måste också ha bra självinsikt, med andra ord man måste känna sig själv väl. 

Man måste känna sig själv och man måste kunna vara sig själv på arbetsplatsen, att klä på 

sig en mask på arbetsplatsen kan hjälpa organisationen på kort sikt. 

”Jag känner mig själv extremt väl och är medveten hur mina aktioner påverkar andra.” 

”Jag är väldigt lycklig att jag kan vara mig själv och öppen på arbetsplatsen.” 

”Jag kan vara mig själv på arbetsplatsen, inte ändras jag till någon annan. Jag är ju anställd 

som sådan jag är, det vore ju fånigt om jag borde ändras till någon annan.” 

”Människornas förtroende skapas då de känner en kontakt med ledaren. För att skapa 

förtroendet måste man vara sig själv på arbetsplatsen. I en organisation kan det ofta 

uppkomma som ett problem då man inte kan diskutera om allting, fast man måste kunna 

diskutera om allting.” 

Till självinsikten hör också att känna igen sina styrkor och svagheter. Ibland kan det hända 

att man inte känner igen alla sina svagheter, men de kan framkomma genom feedback från 

en utomstående. Det är inte alltid lätt att ta emot feedback, det är ju trots allt självkritik man 

står upp för. Det inte lätt att få ärlig feedback av människor, i synnerhet om man leder hela 

företaget. I vissa situationer kan de anställda vara rädda för att ge ärlig feedback.  

En bra ledare föds inte automatiskt med bara styrkor, utan ledaren måste genom erfarenhet 

utveckla sina egenskaper för att de ska bli styrkor. Oftast lär man sig av sin förman hur man 

ska behandla andra eller å andra sidan hur man inte ska behandla andra. Så som redan 

tidigare nämndes så leder en ledare ofta såsom hen själv har blivit ledd. Då respondenterna 



  34 

fick frågan hur väl de känner sig själva och sina styrkor, kunde man klart se att ledarna 

känner sig själva extremt väl. De vet precis hur deras aktioner påverkar andra i 

organisationen. 

”Jag har fått arbeta under tre extremt bra ledare i tiden, av dem har jag försökt lära mig så 

mycket som möjligt.” 

”Ingen föds som en bra ledare, men andra har bättre förutsättningar för att utvecklas till en 

bra ledare.” 

”Som både en styrka och en svaghet ser jag min otålighet. Jag kan diskutera strategin och 

riktningen väldigt länge, men när ett beslut görs, då börjar vi arbeta. Än så länge anser jag 

att det är mera en styrka än en svaghet.” 

”Mina egenskaper har utvecklats genom inlärandet. Jag läser mycket på nätet om ledarskap 

och jag har gått olika Trainers’ House kurser. En viss kurs har jag gått tre gånger. Kursen 

har väldigt bra innehåll, jag har gått kursen tre gånger för att lära mig mera och att ta 

anvisningarna i bruk tar tid, och beroende på projektet vi har igång får jag alltid en ny 

synvinkel för pågående projektet.” 

”Under åren har jag lärt mig, oftast om det uppkommer något problem i företaget är 

problemet fast på ledarskapet. Om människorna gör arbetet fel eller organisationen inte 

fungerar, är det oftast för ledaren är dålig.” 

”Ledarskap är kontinuerligt lärande.” 

”En ledare måste ifrågasätta sig hela tiden.” 

Som en slutsats av den första delen av intervjuerna kan man säga att en framgångsrik ledare 

måste ha bra självinsikt, vara passionerad och genuint intresserad av sina kollegor. Man 

måste också komma ihåg att visa att man respekterar andra och bryr sig om dem. Finns det 

något rätt sätt att visa det? Nej, det kom fram under intervjuerna att det inte finns något rätt 

sätt att visa det. Vissa sätt uppkom flera gånger och vad som visades för att vara ett bra sätt 

att visa sitt intresse är närvarandet och diskussion, inte bara om arbetssaker utan också hur 

det går personligt. 
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5.1 Organisation och kommunikation 

Då man utformar organisationens struktur ska man ta till hänsyn vissa saker; de är t.ex. 

uppsatta målen, miljön, arbetskraftens kunskaper och tillgängliga resurserna (Bolman & 

Deal, 2013, s. 89). Fast man ska ta hänsyn till de föregående sakerna, kan man klart lägga 

märke till att den hierarkiska organisationsstrukturen håller på att dö ut, så som den 

auktoritära ledarskapsstilen. Hierarkiska organisationsstrukturen blir ofta som strävpelare 

för organisationen, då arbetet utförs mer och mer genom team. Ur respondenternas svar ser 

man klart hur de under senaste åren har försökt platta ut organisationsstrukturen. 

”Vi har verksamhet i 68 självständiga resultatenheter. För att stöda verksamheten har vi ett 

stödkontor, inte ett huvudkontor för härifrån försöker vi stöda alla hotell. Om vi räknar mig 

med har vi 5 nivåer i företaget och jag försöker hela tiden tänka ut hur vi ska få bort en nivå. 

Vi försöker hålla strukturen så simpel som möjligt.” 

”Vi håller på att omstrukturera så att det inte finns chef på chef på chef. Det vill säga vi 

försöker få bort onödiga hierarkier. Organisationen ska vara så flat som möjligt och 

cheferna ska vara involverade i det operativa arbetet, för att kunna se i tidigt skede om 

någonting måste ändras.” 

”Vi har försökt övergå till dynamiskt team-baserat ledarskap.” 

”Alla mallar har fördelar och nackdelar, därför har vi två olika mallar som inte utesluter 

varandra. Hierarkiska delen är mera leadership och teamen ansvarar om processerna, som 

är mera management.” 

Som en slutsats av de representerade företagsledarnas organisationsstruktur kan man säga 

att hierarkin finns ännu i bakgrunden, men den har minskat under åren. Så som det framkom 

i kapitel 2.3 har ledarskapet ändrat, och med det samma har organisationsstrukturen också 

ändrat, så att de moderna stilarna passar bättre ihop. De moderna ledarskapsstilarna och 

organisationsstrukturen främjar teamarbete och stöder öppenhet och ökad kommunikation 

inom organisationen. Hierarkiska modellerna behöver mera öppna modeller, t.ex. 

karismatiska modeller, för att stöda hierarkin på ett mera modernt sätt (Aaltonen, 2011, s.90). 

Kommunikationen har ändrats från mera formell kommunikation till mera öppen och fri 

diskussion.  

”Vi kommunicerar med hjälp av flera olika kanaler, face to face, telefon, e-post och 

Whatsapp. Vi har också kommit överens att man får ringa när som helst, till mig får man 
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ringa också på veckosluten om det finns behov för det. Jag hör gärna goda och dåliga 

nyheterna genast och inte först på måndag.” 

”Jag har alltid dörren öppen och man får alltid komma och diskutera.” 

”Vi har klara värderingar inom företaget, en av värderingarna är att man ska behandla alla 

jämlikt.” 

”Via e-post finns det en risk att man tolkar någonting fel. Därför föredrar jag face to face 

kontakt.”  

”Man kan inte leda i korridoren, utan man måste stanna och sitta ner till en stund, då kan 

man diskutera vad situationen är för tillfället och hur arbetet ska utföras.” 

”Om någonting ska vara småpetigt så kommunicerar vi via e-post. Om någonting ska 

komma överens snabbt, så får jag ordnat ett telefonmöte inom en halv timme.” 

Inte bara diskussionen inom företaget har ändrats till mera öppen och oformell, utan också 

beslutsfattandet. Diktatur är ovanligt i dagens läge och besluten görs tillsammans, med 

undantag av t.ex. pengabeslut som kanske bara verkställande direktören har tillräckliga 

rättigheter för. I teoridelen beskrevs det att diktatur och auktoritära ledarskapsstilen inte 

fungerar i längden, det finns dock undantag som kris-situationer och militären (Virolainen, 

2018). Då det frågades hur beslutsfattande processen ser ut i de respektive föreratagen, 

svarade alla på ett liknande sätt; de försöker involvera också andra i beslutfattandet. Men 

alltid är det inte möjligt, och därför har högsta chefen sista ordet. Ibland är besluten svåra att 

göra. Teamets välmående går alltid före individuellt välmående, med det menas att om en 

person orsakar interna konflikter inom teamet, fast personen skulle vara hur begåvad, måste 

ledaren göra beslutet att säga upp personen. Det samma sade Tommi Haru i intervjun. (Hall, 

2019) 

”Jag försöker involvera såna personer som har betydande rösträtt inom företaget i 

beslutfattandet. Men i vardagen måste man kunna göra beslut direkt.” 

”Jag strävar till att undvika att jag skulle ha ensam beslutsrätt i företaget.” 

”Man måste kunna göra beslut så att man lyssnar också på andra.” 

”Oftast löses problemen inom teamen med närmaste chefen, och sällan kommer problemet 

ända upp till ledningen.” 
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”Man behöver flera personers synvinkel före man kan göra beslut, för synvinkeln kan vara 

helt annan i ett annat team.” 

”Teamarbete underlättar att jag inte måste göra ensam alla beslut.” 

”Då man gör beslut, måste man förstå hur beslutet påverkar andra. Beslutet påverkar på 

olika sätt i olika delar av organisationen.” 

Omgivningen och organisationerna har blivit mera komplexa under åren och det är inte lätt 

att göra beslut ensam, men det finns situationer där ledaren måste ha en stark ryggrad och 

kunna göra vissa beslut ensam. Det är viktigt att lyssna också på andra då man fattar beslut 

som påverkar också dem. Som en slutsats av denna del av intervjuerna kan vi säga att 

organisationerna försöker bli plattare hela tiden men hierarkin finns i bakgrunden, 

kommunikationen är mera öppen än tidigare och flera beslut görs tillsammans. 

5.2 Ledarens viktigaste uppgift 

När frågan ställdes åt respondenterna gav alla lite olika svar, men ändå ett svar som relaterar 

till de andras svar. Med det menas att varje svar var olikt, men har något att göra med vad 

de andra svarat. Svaren var korta men svarade direkt på frågan. 

”Kunna motivera de anställda på rätt sätt.” 

”Att leda människorna är det viktigaste.” 

”Möjliggöra framgångar.” 

”Vara närvarande då det behövs.” 

”Skapa en omgivning där människorna kan lyckas. Jämna ut vägen, avlägsna hinder, ge 

verktygen, ta risken och ta ansvaret för risken.” 

Som Aaltonen (2011) har skrivit måste en bra ledare ha en treenighet mellan personligheten, 

människorna och resultatet. Respondenternas svar går perfekt hand i hand med vad som 

teorin säger. Ledaren måste vara genuint intresserad av sina medarbetare och möjliggöra 

framgångarna för dem. Det börjar med ledarens personlighet, ledaren måste vara genuint 

intresserad av sina medarbetare och ska försöka stöda arbetet på bästa möjliga sättet. Ledaren 

levererar verktygen och underlättar arbetet, och med det samma tar risken och bär risken för 

arbetet. Då ledarens personlighet och människorna, alltså medarbetarna är i balans, kommer 
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goda resultat som en följd. Det är människorna som gör arbetet, om inte ledaren visar intresse 

för dem, blir det inte ett bra resultat.  

5.3 Ledarens viktigaste egenskaper 

Det har gjorts flera undersökningar och skrivits ännu flera artiklar om vilka är ledarens 

viktigaste egenskaper. Craig (2018), Fries (2018) och Miller Cole (2018) har gjort sina listor 

på vilka egenskaper en bra ledare har. Egenskaperna varierar mellan artiklarna men några 

egenskaper uppkommer i alla artiklar. Det berättar redan att det inte finns någon viss 

egenskap som krävs, för att bli en effektiv och framgångsrik ledare. Men beroende på att 

vissa egenskaper uppkommer flera gånger, kan man dra en slutsats att vissa egenskaper är 

gemensamma hos framgångsrika ledare. Följande egenskaper nämndes i flera artiklar: 

• genuin entusiasm 

• kontinuerlig utveckling 

• teamarbete 

• klar vision 

• bra kommunikationsförmåga. 

Egenskaperna har uppkommit flera gånger i denna undersökning, både i teoridelen och i 

intervjuerna. Nedan finns respondenternas åsikter om ledarens viktigaste egenskaper och 

värden: 

”Att behandla alla jämlikt.” 

”Öppenhet och ärlighet.” 

”Kontinuerligt utvecklas.” 

”Klart kunna kommunicera strategin.” 

”Integritet och ärlighet. Jag vill att människorna behandlar mig som jag behandlar dem. 

Det skulle vara väldigt svårt för mig att arbeta med en person jag inte kan lita på. Det är 

det viktigaste.” 

”Självinsikt. Man måste veta hur egna åtgärder påverkar andra människorna.” 
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”Vara genuint intresserad av andra människor.” 

”Förmågan att lyssna och kommunicera.” 

Som man kan se är respondenternas svar i bra korrelation med egenskaperna i vetenskapliga 

artiklar och litteraturen. Dock finns det inte någon ”rätt” egenskap en framgångsrik ledare 

måste ha utan framgången formas av flera olika egenskaper. En egenskap som kan lyftas 

fram för den uppkom i flesta fallen är ärlighet. Om man inte är ärlig, kommer man inte långt.  

5.4 Effektiv och framgångsrik ledare 

Den sista intervjufrågan gällde hur respondenterna definierar en effektiv och framgångsrik 

ledare. Nedan finns deras egna åsikter om det. 

”Resultat mäts genom olika affärsverksamhetsmätare. Affärsverksamhetsmätare är till 

exempel kontinuerlig framgång, från år till år. Kontinuerlig framgång i relation till 

marknaden, för om marknaden rasar 10% lyckas man inte antagligen öka 3–5% sin 

affärsverksamhet. Ett års spets i omsättningen säger ingenting, det berättar mera om lycka 

eller förmågan att pressa tillfälligt all styrka ut ur organisationen.” 

”Arbetsmiljön är också en bra mätare, till exempel låg personalomsättning eller 

sjukfrånvaron. Vi har mindre sjukfrånvaron än på branschen i medeltal och längre 

arbetsrelationer än på branschen i medeltal. Det är lika viktiga faktorer som resultatet, för 

människorna är viktiga.” 

”Resultatet kommer genom bra arbetsmiljö. Inte andra vägen.” 

”Om man har motiverade arbetare, följer framgången dem.” 

”En framgångsrik ledare måste kunna kräva på rätt sätt vad han vill att arbetarna ska 

göra.” 

Som det redan tidigare framkommit måste man för att bli en framgångsrik ledare vara 

genuint intresserad av andra människor. För att företaget ska lyckas nå bra resultat, måste 

arbetsmiljön vara i skick. Ledaren lyckas skapa en bra arbetsmiljö genom öppenhet, karisma, 

närvaro och tydlig kommunikation. Fast det inte frågades av respondenterna vilken 

ledarskapsstil de har, kan man som en slutsats säga att respondenterna är demokratiska 

ledare. Alla tre ledare är genuint intresserade av sina medarbetare, de lyssnar på andra samt 

tar hänsyn till deras åsikter i beslutsfattandet och den viktigaste egenskapen är att de är ärliga. 
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Som Cherry (2018) beskriver är den demokratiska ledarskapsstilen nuförtiden den mest 

effektiva stilen. Alla tre respondenter har lyckats med sina karriärer och lyckats få 

organisationens omsättning att växa samt skapa en bra arbetsmiljö, vilket korrelerar med 

Cherrys ord om att det i dagens läge lönar sig att sträva efter demokratiskt ledarskap. 

Undersökningens resultat stöder tidigare gjorda undersökningar och litteratur om liknande 

ämnen.  

6 Kritisk granskning 

I en kvalitativ undersökning försöker man forska i ämnet så omfattande som möjligt. Vilket 

möjliggör olika tolkningar om resultatet. (Hirsjärvi, et al., 1997, s.161.). På grund av detta 

tänker man ofta hur pålitlig är undersökningen? Då pratar man om reliabilitet och validitet. 

I en kvalitativ undersökning tillgripas dessa termer då man värderar om man kan lita på 

undersökningen och påståenden som presenteras i den. Termerna passar inte alltid i en 

kvalitativ undersökning för de är svåra att värdera. (Koskinen, et al., 2005, s.253–255) 

Undersökningens reliabilitet betyder resultatens upprepning. Undersökningens reliabilitet är 

med andra ord förmågan att inte få slumpmässiga svar. Man kan tolka reliabilitet på flera 

sätt, men om två forskare får liknande resultat, kan man säga att undersökningen är reliabel. 

Validitet är däremot termen som betyder ifall undersökningsmetoden forskar det som är 

meningen att forskas. Mätarna och metoderna besvarar inte alltid verkligheten, som 

forskaren vill forska. Det betyder om forskaren ställer en fråga som respondenten tolkar fel, 

men forskaren behandlar svaret ändå enligt sin egen tolkning. Då kan man säga att resultatet 

inte är pålitligt. (Hirsjärvi, et al., 1997, s.231–232)  

Om man speglar resultatet med tidigare gjorda undersökningar kan man säga att denna 

undersökning är både reliabel och valid. Tidigare undersökningar om ämnet har gett liknande 

resultat, som denna undersökning har åstadkommit. Man kan också säga att denna 

undersökningen valid, för undersökningen har gett svar på undersökningsämnet och 

undersökningsfrågorna. 

Eskola (2007) har sagt att 6–8 respondenter är en passlig mängd, då det talas om 

examensarbete. I detta arbete intervjuades det 3 respondenter, svaren ger mervärde åt 

undersökningen men man kan inte direkt säga att resultatet är reliabelt. I en kvalitativ 

undersökning är det viktigare att personerna som informationen samlas av vet möjligast 

mycket om ämnet som forskas. Därför ska man tänka över noggrant vem man väljer som 
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respondent. I arbetet ska det också uppkomma orsakerna hur man valt respondenterna och 

varför respondenterna passar i undersökningen. Detta kommer klart fram i kapitel 4.1. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.97–99)  

Respondentens tendens att ge socialt gynnsamma svar kan sänka pålitligheten av en intervju 

(Hirsjärvi, et al., 1997, s.206). I denna undersökning gav respondenterna lov att publicera 

deras identitet och då finns det en risk att intervjuernas pålitlighet kan ha påverkats. 

7 Resultat 

Arbetets syfte var att få svar på huvudforskningsfrågan ”Vad är framgångsrikt ledarskap och 

ledning?”. Svaret för denna fråga undersöktes genom att forska effektivt och framgångsrikt 

ledarskap ur tre olika företagsledares perspektiv av deras ledarskap och hur de ser överlagligt 

en framgångsrik ledare. Företagsledarnas svar jämfördes med primära data som fanns från 

tidigare. Man kan säga att det inte finns något entydigt rätt svar för framgångsrikt ledarskap, 

men man kan se klara sammanhållningar mellan teorin och empiriska delens resultat. 

Resultaten av denna undersökning stöder tidigare undersökningar. För att ge en 

sammanfattning av framgångsrikt ledarskap i världen vi lever i för tillfället kan man säga att 

det lönar sig fokusera på följande egenskaper och faktorer; var en demokratisk ledare, rensa 

hierarkin i organisationen utan att tappa bort den helt och hållet, utveckla din självinsikt, var 

ärlig, ta andra i hänsyn och var genuint intresserad av dina medarbetare.  

Jag hoppas undersökningen väcker tankar hos människor som vill utvecklas som ledare och 

att de läser undersökningen på ett sätt där de samtidigt analyserar sitt eget ledarskap. Under 

arbetsprocessen har jag fått en mycket djupare insikt om ledarskap, vilket kommer att hjälpa 

både mig och läsarna av detta arbete i framtiden. Arbetet har hjälpt mig personligen tänka 

på sådant man måste utveckla och tänka på i sitt eget ledarskap. Materialet kan användas av 

nuvarande ledare eller ledare i framtiden för att undvika att bli dåliga ledare och fokusera på 

egenskaperna för att bli en framgångsrik ledare genom att analysera sitt eget ledarskap. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

1. När började din ”ledarresa”? Vem lita på dig först och gav åt dig din första ledarposition? 

Eller tog du initiativet själv? 

2. Är du passionerad för det du gör? Lever du din s.k. dröm? Om inte, vad är det som hindrar 

dig? 

3. Hur väl känner du dig själv? Är du dig själv på arbetsplatsen eller förändras du till någon 

annan? 

4. Vad är dina styrkor som ledare? Har du utvecklat dina egenskaper så att de blivit till styrkor? 

5. Är du entusiastisk av att lära nytt/utveckla dig själv? 

6. Hur hanterar du feedback av dig själv? Använder du feedbacken för att utveckla dig själv? 

7. Är du genuint intresserad av dina kollegor/anställda? Visar du det åt dem på något sätt? 

8. Hurudan organisationsstruktur har ni? Kan du beskriva er organisationsstruktur? 

9. Hur ser du till att ha rätt personer runt dig? Hur agerar du om någon inte presterar eller inte 

lever upp till era värderingar? 

10. Hur kommunicerar du med dina kollegor/anställda? Har ni veckomöten, hur mycket 

kommunicerar du via epost eller är du tillgänglig fysiskt t.ex. i kontoret? 

11. Hur fungerar beslutsfattandeprocessen hos er? Lyssnar du på flera olika åsikter eller gör du 

besluten själv? Kan du göra de riktigt svåra besluten ensam och finns de såna beslut du vet, 

att du inte kan göra ensam? 

12. Vad motiverar dig? 

13. Vilka är ledarens viktigaste värden, enligt dig? Vad gör du för att dessa värden uppfylls? 

14. Vad är ledarens viktigaste uppgift, enligt dig? 

15. Hur beskriver du en effektiv och framgångsrik ledare? 
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