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Abstract 

The purpose of this study has been to examine what it is in the situation that affects which 

leadership that is applied on the members of the organization.  

 

Our questions that we have explored were;  

 What is it in the situation that influences the leadership applied on an individual or 

staff group? 

o What similarities and differences have emerged by Hersey and Blanchards 

situational leadership model?  

 

Further, we used qualitative semi-structured interviews at the interview procedures with three 

managers and three employees. 

 

Hersey and Blanchards situational leadership model and Goffmans theory in the book “The 

presentation of self in everyday life” have been used as a foundation and inspiration in this 

study.  

 

We have found that circumstances like the size of the staff group along with the organizations 

financials and the resources affect the leadership behavior and how well it is matched with the 

employees. The function of the leaders position in the context, and the purpose of the situation 

influences how the leadership is formed. The organizations interests and goals are also 

affecting what leadership that is applied, which we found that Hersey and Blanchard do not 

express in the situational leadership model. Another difference that we found in relation to the 

model is that the employees overall experienced the leadership as well adapted, even thought 

that they have not been designed according to what Hersey and Blanchard advocates.  

 

 

Keywords: Hersey and Blanchard, Goffman, situational leadership, leader, employee, 

situation 

 

  



  

 

Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad det är i situationen som påverkar vilket 

ledarskap som tillämpas på en organisations medlemmar. 

 

De frågeställningar vi sökt finna svar på genom vår undersökning är; 

 Vad är det i situationen som påverkar vilket ledarskap som tillämpas på en 

individ/personalgrupp?  

o Vilka likheter och olikheter har framkommit utifrån Hersey och Blanchards 

situationsanpassade ledarskapsmodell?  

 

Vidare har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer vid intervjuförfarandena 

med tre chefer respektive tre anställda.   

 

Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskapsmodell samt Goffmans teori i boken 

”Jaget och maskerna” har vi använt som grund och inspiration i denna studie.  

 

Vi har funnit att omständigheter såsom en personalgrupps storlek samt organisationens budget 

och resurser inverkar på hur väl ledarskapet kan anpassas till de anställda. Även syftet med 

ledarens roll i sammanhanget och syftet med situationen påverkar hur ledarskapet utformas. 

Organisationens intressen och målbild påverkar också vilket ledarskap som tillämpas, något vi 

funnit att Hersey och Blanchard inte behandlar i sin situationsanpassade ledarskapsmodell. 

Ytterligare en olikhet vi funnit i förhållande till modellen är att de anställda i stort sätt upplevt 

ledarskapet som välanpassat, trots att ledarskapet inte utformats enligt vad Hersey och 

Blanchard förespråkar.   

 

 

Nyckelord: Hersey och Blanchard, Goffman, situationsanpassat ledarskap, ledare, anställd, 

situation  

 

  



  

 

Förord 

Först och främst vill vi tacka alla medverkande, de intervjupersoner som deltagit i vår 

undersökning. Ni har möjliggjort att denna studie kunnat genomföras vilket vi är oerhört 

tacksamma för! 

Vi vill även rikta ett stort tack till våra mentorer för att Ni bidragit med inspiration genom Er 

erfarenhet. Mötena med Er har varit givande och motiverat till en fortsatt framtid inom 

personalområdet.  

Ett stort tack till vår handledare Louise Svensson på sociologiska institutionen på Örebro 

universitet. Genom Din vägledning, Ditt stöd och Din uppmuntran har Du bidragit till en 

roligare och mer lättsam arbetsprocess.  

Vi vill även tacka våra nära och kära som funnits med oss genom arbetets gång. Även Ni har 

stöttat och gjort denna studie möjlig.  

Sist men inte minst tackar vi varandra för ett lärorikt och roligt arbete. Tillsammans har vi 

återigen skapat ett arbete vi känner stolthet och glädje över.  

Genom arbetsprocessen har vi skrivit och ansvarat över olika textavsnitt. Vi har delat upp 

skrivandet lika mellan oss samtidigt som vi har haft ett nära samarbete där vi läst och tagit del 

av varandras texter.  

 

Stort tack till Er alla och trevlig läsning! 

Caroline & Anna-Clara  

Örebro 2011-12-30 
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1. Inledning 

Det finns många sätt att studera ledarskapet på. Det kan bland annat studeras genom att 

fokusera på ledarens medfödda egenskaper såsom personlighet eller utseende, ledarens 

specifika iakttagna beteende eller genom den situation som ledaren verkar i (Clegg m fl. 

2008:128f). En inflytelserik modell inom ledarskapsforskningen är Hersey och Blanchards 

Situationsanpassade ledarskapsmodell (Goodson m fl. 1989). Genom denna modell belyser 

Hersey och Blanchard hur ledaren anpassar sitt ledarskap till de anställdas olika villigheter 

och förmågor för att uppnå det mest effektiva ledarskapet (Hersey m fl. 2000:171f). 

Att fokusera på situationen innebär att det är många aspekter som kan avgöra hur ledarskapet 

utformas. Goffman fokuserar i Jaget och maskerna (2009) på situationen och betydelsen av 

att som aktör definiera denna för att kunna påverka de övrigas intryck och upplevelser av en 

själv. I ledarskapssammanhang skulle en ledare i sådana fall välja mask efter hur denne 

uppfattar situationen och med anpassning till hur ledaren vill påverka gruppen (Goffman 

2009:210f). 

De flesta tidigare undersökningar om situationsanpassat ledarskap har avsett att studera vilket 

ledarskap som är mest effektivt (Goodson m fl. 1989:446). I denna studie är det inte 

effektivitet som står i fokus utan att undersöka vad det är i situationen som avgör vilket 

ledarskap som utövas. Hersey och Blanchards modell om det situationsanpassade ledarskapet 

används som utgångspunkt för att söka vad det är i situationen som avgör vilket ledarskap 

som utövas, det vill säga att analysera likheter och olikheter i vårt empiriska material 

gentemot denna modell. Även Goffmans teori har vi valt att använda som hjälp och 

inspiration vid analysen.  Vi anser att den bidrar med ytterligare en aspekt ur vilken 

ledarskapet i situationen har kunnat betraktas. Fokus i vår studie har varit på ledarskapet. 

Därav har intervjuer med ledarna själva varit den centrala utgångspunkten i arbetet. Däremot 

har vi valt att även inkludera intervjuer med de anställda för att få två perspektiv av 

ledarskapet, för att se om utsagorna som ledarna gav hade samstämmighet med det som de 

anställda upplevde samt för att ledare och de anställda kopplas nära samman i Hersey och 

Blanchards modell. 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer då vi ansett att dessa varit mest lämpliga för 

att kunna besvara våra frågeställningar på ett tillfredsställande sätt. Intervjuerna har 

genomförts på två svenska företag som även verkar internationellt, ett mindre inom 

tillverkningsindustrin och ett större tjänsteföretag. 

 

Avsikten har varit att skriva ett arbete som alla, oavsett bransch och befattning, ska kunna ta 

del av men framförallt de organisationer och dess anställda som medverkat i undersökningen. 

Begrepp och termer som har kunnat upplevas som främmande har undvikits och de som 

förekommit har vi försökt förklarat och tydliggjort så mycket som möjligt.  
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1.1. Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka vad det är i situationen som påverkar vilket ledarskap 

som tillämpas på en organisations medlemmar.  

 

1.2. Frågeställningar 

 Vad är det i situationen som påverkar vilket ledarskap som tillämpas på en 

individ/personalgrupp?  

o Vilka likheter och olikheter har framkommit utifrån Hersey och Blanchards 

situationsanpassade ledarskapsmodell? 

 

1.3. Avgränsningar 

Som utgångspunkt i denna studie har vi valt Hersey och Blanchards modell av det 

situationsanpassade ledarskapet. Vi har avgränsat oss till det ledarskap som Hersey och 

Blanchard anser som mest lämpligt. Hersey och Blanchard beskriver även vilka ledarstilar 

som de anser är näst bäst, näst sämst respektive sämst lämpade. Dessa har vi valt att inte 

belysa i denna studie då vår avsikt inte har varit att undersöka ledarskapets effektivitet 

(Hersey m fl. 2000:171f, 187). Genom studiens syfte har fokus legat på ledarskapet och det 

som ledarna uttryckt vid intervjuerna. Därför har vi inte haft som avsikt att jämföra olika 

företag och hur dessa leder vilket resulterat i att företagen i sig inte har varit centrala. Således 

har det inte haft någon betydelse för vår studie att företagen inte varit inom en och samma 

bransch. Intervjuerna har genomförts inom ett tjänsteföretag och inom en 

tillverkningsindustri. Vi har dock haft en medvetenhet om att företaget kan påverka och 

influera vilket ledarskap som utövas genom exempelvis företagets gemensamma värderingar 

och syn på ledarskap. Cheferna har därmed i denna undersökning stått i fokus. Vi har 

genomfört sex intervjuer, varav tre med chefer och tre anställda.  

 

1.4. Ledarskap och ledare 

Ledarskap ses som något brett och definieras som en människas försök att påverka andra 

människors handlande beroende eller oberoende av organisationens mål. Att påverka andra 

kan således, utöver organisationens mål, bero på individens självgynnande mål eller andra 

individers mål. Utifrån ledarskapets innebörd definieras en ledare som någon som försöker 

påverka andra människor oberoende eller beroende av organisationens mål (Hersey m fl. 

2000:9). I denna studie kommer ledare likställas med en person som innehar en chefsposition, 

någon som är överordnad och har ett stort ansvar för personal och beslutsfattande inom den 

organisation de är verksamma i. Ledare ses i denna studie således inte som någon som enbart 

avser att påverka någon annan oberoende eller beroende av organisationens mål utan även 

som någon med en chefsposition.  
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2. Teori 

I följande textavsnitt kommer vi presentera vår teoretiska utgångspunkt för denna studie. Vi 

kommer nedan redogöra för Hersey och Blanchards modell av det situationsanpassade 

ledarskapet samt Goffmans teori om jaget och maskerna. En definition ges även av det 

centrala begreppet situation.  

 

2.1. Situationsanpassat ledarskap – Hersey och Blanchard 

Det centrala i det situationsanpassade ledarskapet är hur ledaren anpassar sitt ledarskap efter 

de personer denne leder, dennes efterföljare. Fortsättningsvis i denna studie kommer dessa 

benämnas som de som leds eller de anställda (Hersey m fl. 2000:172). Situationsanpassat 

ledarskap är menad att fungera som en modell där ledare ska, på ett mest effektivt sätt, kunna 

influera andra människor. En skicklig ledare måste kunna urskilja de anställdas olika 

villigheter och förmågor, läsa av sina anställda, men även anpassa sig efter dessa för att kunna 

ses som en effektiv ledare (ibid. s. 171f). Effektivitet kan med andra ord beskrivas som hur 

väl ledaren anpassar sitt ledarskap efter situationen (ibid. s. 119). Villighet definieras inte 

enbart som hur mycket den anställde vill utföra en uppgift utan även som hur mycket denne 

anser sig vara kapabel till att genomföra en viss uppgift och tror på sin egen förmåga samt hur 

mycket ansvar individen känner för att uppgiften ska bli utförd (ibid. s. 177). Förmåga 

beskrivs som hur väl den anställde tar sig an och utför en uppgift, hur skicklig denne är på att 

utföra uppgiften samt hur mycket tidigare erfarenhet denne har (ibid. s. 176). Det finns dock 

även andra omständigheter än enbart ledarens anställda som existerar i en situation och som 

påverkar vilket ledarskap som utövas samt hur effektivt detta ledarskap blir. Dessa 

omständigheter är bland annat ledaren själv, organisationen och de krav arbetet ställer. I 

denna modell står ledarens anpassning till just efterföljarna i fokus (ibid. s. 172, 175).    

Olika sammansättningar av huruvida ledaren bidrar med socioemotionellt stöd respektive 

vägledning i sitt ledarskap utformar olika ledarskapsstilar. En ledare kan vara mer vägledande 

och visa mindre socioemotionellt stöd, vara mindre vägledande och visa mer socioemotionellt 

stöd eller vara både mer eller mindre av båda (Hersey m fl. 2000:174).  

Hur mycket socioemotionellt stöd som ledaren ger kan definieras som i vilken omfattning 

ledaren finns tillgänglig för den som leds såsom att vara stödjande och uppmuntrande samt att 

finnas tillgänglig om den anställde behöver någon att prata med. Ledaren engagerar sig här i 

att ha en ömsesidig kommunikation med de anställda (Hersey m fl. 2000:173). Vägledning 

kan beskrivas som hur en ledare hänvisar den anställde med tydliga direktiv med avsikten att 

hjälpa denne att nå sitt mål. Ledaren är tydlig med hur den ledde exempelvis ska gå till väga 

för att utföra en uppgift. Envägskommunikationen är således central. Den ledarskapsstil som 

är mest lämplig varierar beroende på vilka det är som ska ledas och hur villiga och förmögna 

dessa är att genomföra en specifik uppgift i en särskild situation (ibid. s. 173, 175f). Denna 

villighet och förmåga är alltså inte genomgående för en individs eller grupps beteende (ibid. s. 

175f).  

Människor behöver inte vara ovilliga när de inte vill utföra en uppgift, det kan istället handla 

om osäkerhet inför hur de ska gå till väga om de tidigare inte utfört uppgiften (Hersey m fl. 
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2000:177). En ledare måste vara medveten om att en grupps villighet och förmåga kan skilja 

sig från den enskilda gruppmedlemmens villighet och förmåga. Detta kräver att ledaren 

förhåller sig olika till individen och gruppen och leder dessa på olika sätt. Individen kan 

exempelvis vara mer förmögen eller mindre villig än de övriga gruppmedlemmarna och 

behöver därför ett annat sätt att ledas på än vad gruppen behöver (ibid. s. 176).  

För att kunna veta och avläsa hur pass förmögna och villiga eller säkra den anställde eller de 

anställda är har Ron Campbell vidareutvecklat den situationsanpassade ledarskapsmodellen. 

Han beskriver olika beteendemönster för de olika sammansättningarna och ledaren kan med 

hjälp utav dessa urskilja de olika kombinationerna och således se vilket ledarskap som lämpar 

sig bäst (Hersey m fl. 2000:178).  

En ledarskapsstil som innefattar mycket vägledande och lite socioemotionellt stöd benämns 

som hänvisande ledarskap. Denna är mest effektiv och lämplig bland individer eller grupper 

som är oförmögna och ovilliga eller oförmögna och osäkra (Hersey m fl. 2000:182f). De 

oförmögna och ovilliga uppvisar ett starkt missnöje och irritation, klagar och är defensiva och 

gör enbart det som de måste eller förväntas göra. Uppgifterna blir inte heller slutförda i god 

tid (ibid. s. 178). Det mest effektiva ledarskapsbeteendet för dessa är att ha tålamod och vara 

uppmuntrande, ge tydliga direktiv och vara tydlig med vad konsekvenserna blir om uppgiften 

inte utförs (ibid. s. 183). De oförmögna och osäkra uppvisar förvirring, oro och rädsla för att 

misslyckas och detta avspeglar sig i kroppsspråket (ibid. s. 179). Det mest lämpliga 

ledarskapet här vore att vägleda genom arbetsprocessen i lämplig takt, ge lagom mycket 

information och det centrala, ge anvisningar i hur uppgiften kan utföras. Ledaren bör även 

försöka få den anställde att inte fokusera på möjliga misstag (ibid. s. 183).  

Individer eller grupper som är oförmögna men villiga eller oförmögna och säkra fortsätter att 

försöka trots att de inte är kapabla att utföra uppgiften (Hersey m fl. 2000:183). De kan 

kännas igen vid att de pratar ivrigt och är ivriga i att nå mål, lyssnar observant, frågar om de 

inte förstår och tar gärna tag i och utför uppgifter (ibid. s. 179). Det ledarskap som är mest 

lämpligt här är ett säljande ledarskapsbeteende, vilket innefattar både mycket vägledande och 

socioemotionellt stöd (ibid. s. 183). Ledaren behöver här vara tydlig och förklara varför och 

hur uppgifterna ska utföras på ett ingående sätt, uppmuntra den som leds till att vara frågvis 

och se till att denne förstår uppgiften och inte rusar fram för snabbt (ibid. s. 184f).  

Ett deltagande ledarskap där det finns lite vägledning och istället mycket socioemotionellt 

stöd passar bäst där individen eller gruppen är förmögna men ovilliga, eller förmögna och 

osäkra (Hersey m fl. 2000:185f). Utmärkande egenskaper för en förmögen men ovillig person 

är att denne upplever sig som överansträngd, uppvisar tveksamhet inför uppgiften och att 

denne inte är öppen för att utföra den (ibid. s. 179). Denne leds mest lämpligt genom att 

ledaren ökar den anställdes lust till att utföra uppgiften genom att denne får en inblick i vad 

uppgiften kommer resultera i, att ledaren försöker få den anställde att vilja veta mer och vara 

nyfiken och att denne får vara delaktig när ledaren fattar beslut. Ledaren bör även vara 

resultatinriktad (ibid. s. 185). Att en anställd är förmögen men osäker visas genom att denne 

har dåligt självförtroende och inte litar på sitt eget kunnande. Denne arbetar helst inte 

självständigt utan föredrar att ledaren är delaktig genom hela arbetsprocessen (ibid. s. 180). 
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Ledaren bör här för att uppnå ett effektivt ledarskap vara uppmuntrande och finnas till som 

stöd, vara den som driver arbetet framåt genom att avgöra vad som härnäst ska göras samt 

vara involverad i de beslut som den anställde tar (ibid. s. 185).  

En ledare som vägleder lite och även ger ett litet socioemotionellt stöd utövar en delegerande 

ledarskapsstil. Denna ledarskapstil lämpar sig bäst bland förmögna och villiga eller förmögna 

och säkra anställda (Hersey m fl. 2000:186). Dessa anställda kännetecknas vid att de tar 

ansvar för uppgiften och att den blir utförd i god tid, är fokuserade på att nå mål och 

underrättar ledaren löpande om hur det går med uppgiften samtidigt som de är hjälpsamma 

mot varandra (ibid. s. 180). Den delegerande ledarstilen innefattar att inte lägga sig i utan att 

mestadels observera och finnas tillgänglig samt stötta den som leds. De anställda uppmuntras 

till att arbeta självständigt men ledaren tar del av uppdateringar om uppgiften (ibid. s. 186f).  

 

2.2. Jaget och maskerna – Goffman 

Goffman använder teatermässiga uttryck och termer såsom framträdande, agerande, roller och 

publik (Goffman 2009:219) för att illustrera den sociala interaktionen och dess kontext (ibid. 

s. 26). Goffman menar att individen spelar olika roller, och det är genom dessa vi känner oss 

själva och andra.  Det som visas utåt är en social fasad, även kallad mask, som individen valt 

(ibid. s. 33) i en strävan efter att styra intrycken av hur andra ser på en själv. Denna 

intrycksstyrning sker i den sociala inrättningen som består av en bakre och en främre region, 

det vill säga en dold och en synlig del av verksamheten. I den bakre regionen framställs och 

förbereds uppträdandet, och i den främre äger själva framställandet rum. Tillträdet till dessa 

regioner är begränsat och kontrolleras för att obehöriga inte ska kunna ta del av 

framträdandena och för att publiken inte ska kunna uppfatta vad som händer bakom scenen 

(ibid. s. 207). 

 

Centralt i Goffmans teori är betydelsen för individen att definiera och förstå den sociala 

situationen som denne befinner sig i. Aktören kan då skapa olika strategier att handla efter, 

det vill säga fasaden formas på det sätt som tros vara bäst för att i situationen kunna styra 

andras intryck och beteende i linje med de egenintressen som finns (Goffman 2009:215f). 

Detta uppnås genom:  

 

… påverkan av den definition av situationen som de andra kommer att 

formulera, och han [individen] kan inverka på den definitionen genom att 

uttrycka sig på ett sådant sätt att han får dem att självmant handla i 

överrensstämmelse med hans plan (Goffman 2009:13).  

 

Intresset att kontrollera andras handlande sker enligt Goffman oavsett vilken intention som 

finns (ibid. s. 13). 

 

När aktören framträder inför andra projicerar denne en definition av situationen och sin bild 

av sig själv, medvetet eller omedvetet. Denna projektion bedöms av publiken som 

representativ för hela den sociala inrättningen och gruppen av kollegor. Samtidigt testas 

aktörens legitimitet, det vill säga masken, varje gång ett framträdande sker. Goffman lyfter 

här fram att en störning i framträdandet kan göra att individens anseende kommer till skada. 
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Andra individers uppfattning styr på detta sätt om en handling ifrågasätts vilket gör att 

fasaden raseras, eller om acceptans uppstår som förstärker fasaden. Det sociala systemet kan 

också störas av en händelse som upplevs som oförenlig med den redan etablerade bilden av 

verkligheten. Situationen upphör då att vara tydligt definierad vilket får till följd att 

gruppmedlemmarna känner nervositet och förvirring då man inte längre har tydliga riktlinjer 

att följa (Goffman 2009:210f).  

 

Den som Goffman beskriver som aktören kommer vi i fortsättningen betrakta som en individ i 

företagsledande position, någon som leder en personalgrupp och vars legitimitet och anseende 

sätts på spel varje gång en handling utförs. Publiken kommer vi därför betrakta som de 

anställda (Goffman 2009:210f). 

 

2.3. Situation 

Med avseende på Hersey och Blanchards modell blir situationen det tillstånd som råder hos en 

individ eller i en personalgrupp, det vill säga i vilken grad personalen är villiga och förmögna 

att utföra en specifik uppgift (Hersey m fl. 2000:173ff). Det är denna situation som ledaren 

måste anpassa sig till för att denne ska kunna påverka de anställda på bästa och mest lämpliga 

sätt med avsikt att nå uppsatta mål (ibid. s. 171f). Även hos Goffman är situationen i fokus, 

samt betydelsen av att som aktör definiera denna för att kunna påverka de övrigas intryck och 

upplevelser av en själv. Ledaren väljer på så sätt mask efter hur denne uppfattar situationen 

och med anpassning till hur denne vill påverka gruppen (Goffman 2009:215f). I denna 

bemärkelse blir situationen något mer allmänt, men fortfarande ett tillstånd hos individen eller 

i gruppen som först måste definieras och förstås. Fokus ligger här på hur situationen och 

upplevelsen av situationen kan påverkas för att kontrollera andras intryck och handlande (ibid. 

s. 13).  

 

I denna studie kommer begreppet situation att definieras utifrån dessa två teorier. Situation 

som begrepp kommer därför avse tillståndet hos individen och personalgruppen med avseende 

på villighet och förmåga. Begreppet kommer även innefatta vikten av att ledaren själv klargör 

och förstår vilken situation det rör sig om för att veta hur denne i nästa steg ska handla och 

kunna påverka personerna som leds. På detta sätt kommer ledarstilen att bestämmas av hur 

situationen uppfattas. Därmed är det inte sagt att situation som begrepp kommer avgränsas till 

att enbart vara beroende av tillståndet hos individen och personalgruppen, utan kommer även 

innefatta sammanhang såsom möten eller fikaraster.  
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3. Tidigare forskning 

I detta textavsnitt presenteras tre stycken tidigare gjorda studier inom ämnesområdet. Mycket 

av den tidigare forskning som vi hittat kring situationsanpassat ledarskap har främst berört 

olika undersökningar och test av Hersey och Blanchards modells tillförlitlighet. Mycket 

forskning utgick även från andra teorier och modeller än den som Hersey och Blanchard 

presenterar av situationsanpassat ledarskap. Det visade sig därmed vara svårt att finna tidigare 

forskning kring det som vår studie ämnar undersöka; vad i situationen som påverkar vilket 

ledarskap som tillämpas på en personalgrupp eller individ. Forskningen som anknyter till vår 

studie behandlas nedan.  

 

3.1. Situationsanpassat ledarskap i svensk flygledning 

En kvantitativ studie gjordes år 2007 (Arvidsson) om situationsanpassat ledarskap i svensk 

flygledning. Studien syftade till att undersöka om ledarskapsstil, ledarskapsbeteende och 

ledarskapsstilens anpassningsförmåga varierade i olika situationer, samt om även 

arbetsförhållanden, ledarskapsstrukturer och att utföra arbetsuppgifter i en högriskmiljö som 

denna har inverkan på hur ledarskapet utformas. Två svenska flygledningscentraler 

studerades, dessa med olika ledarskapsstrukturer och arbetsförhållanden (Arvidsson m fl. 

2007:67).  

 

Studien baserades på Hersey och Blanchards modell av situationsanpassat ledarskap. Två av 

hypoteserna som undersökningen utgick från var att ledarskapsstilens anpassningsförmåga är 

beroende av arbetssituationen och att det därmed varierar i individ- och gruppsituationer, samt 

att det även varierar i situationer som utmärks av framgång eller svårigheter. På detta sätt 

kunde de urskilja olika arbetssituationer som karaktäriserades av framgång eller svårigheter, 

och även dela upp ledarskapsstilen som utövades i relation till en grupp eller en individ. Med 

hjälp av Hersey och Blanchards modell undersökte de om det kunde finnas signifikanta 

samband mellan situationen och ledarskapsbeteendet. Resultaten gav stöd åt de nämnda 

hypoteserna och visade att situationen hade stor inverkan på ledarskapet. 

 

I gruppsituationer som präglades av framgång var ledarskapsbeteendet mer relationsorienterat 

och stödjande än i individsituationer som karaktäriserades av svårigheter. Detta visades 

genom att den ledarskapsstil som användes mest i dessa situationer var delaktigt ledarskap, 

det vill säga att ledaren uppvisade en kombination av mycket socioemotionellt stöd och lite 

vägledning, respektive mycket vägledning och mycket socioemotionellt stöd som användes 

näst mest. Därtill visades att ledarens anpassningsförmåga var överlägsen i de 

gruppsituationer som karaktäriserades av framgång. I de individsituationer som präglades av 

svårigheter var ledarstilen mycket vägledande och mycket stödjande mest utmärkande, 

respektive mycket socioemotionellt stöd och lite vägledande som användes nästan lika 

mycket. Ledarskapet visades sig på detta sätt vara mer uppgiftsorienterat i en sådan situation. 

De två ledarskapsstilar som användes minst var kombinationen mycket vägledande och lite 

socioemotionellt stöd samt lite socioemotionellt stöd och lite vägledning (Arvidsson m fl. 

2007:80ff). I denna kvantitativa studie hade arbetsförhållanden, ledarskapsstrukturer och att 
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utföra arbetsuppgifter inte något samband med ledarskapsbeteendet. Med andra ord visades 

detta vara omständigheter som inte påverkar hur ledarskapet utformas (ibid. s. 67). 

 

3.2. Naturligt ledarskap 

Stonefield (1992) har undersökt naturligt ledarskap och vad som formar det. Med begreppet 

naturligt ledarskap anser Stonefield att ledaren skapas genom en naturlig process som 

kommer inifrån personen själv, inte från någon yttre anpassning till olika ledarskapsmodeller. 

Stonefield menar att alla människor har ledaregenskaper. Hos en del människor är dessa helt 

dolda och outnyttjade, medan de hos andra kommer till uttryck. Naturliga ledare är de som 

synliggör och nyttjar sina resurser att leda. Stonefield menar att naturligt ledarskap ”… is 

about uncovering what is already there” (Stonefield 1992)
1
.  

 

Forskningen har visat att det finns två grundläggande processer som påverkar ledarskapet. 

Den första innefattar att utveckla och förena olika så kallade sub-personligheter. Stonefield 

menar att alla människor har många olika sub-personligheter och intar olika roller i olika 

sammanhang och beroende på vilka som finns i umgänget. Exempelvis att man är på ett sätt 

hemma och på ett sätt på arbetet, samt på ett sätt med sin chef och på ett annat sätt med sina 

underställda. Sub-personligheterna kan bidra med något i varje situation som ledaren ställs 

inför. Stonefield menar att naturliga ledare är bra på att anpassa sig och byta roller för att 

bemöta omgivningen på bästa sätt.   Den andra processen som påverkar ledarskapet innefattar 

ett antal steg och strategier som ledaren använder sig av för att utnyttja organisationens fulla 

kapacitet. Dessa handlar bland annat om att skapa en vision för organisationen och 

kommunicera denna, både formellt vid möten och informellt vid andra tillfällen. Stonefield 

menar här att;  

 

Creating a shared vision awakens different motivating forces than those 

stimulated by goals. Visions inspire the heart and the mind to work together 

(Stonefield 1992)
2
. 

 

Sammanfattningsvis beskriver den första processen vem ledaren är och den andra processen 

beskriver vad ledaren gör. Stonefield har även utvecklat en modell, The Natural Leader TM 

Model, som visar hur förhållandet mellan dessa två processer ser ut. Stonefield förespråkar 

det naturliga ledarskapet och menar att en person som är sig själv och som låter sina 

ledarresurser synliggöras kan bygga framgångsrika organisationer som tillgodoser alla olika 

behov hos personalen (Stonefield 1992)
3
.  

 

3.3. Ett test av Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskapsteori 

I en amerikansk kvantitativ undersökning från 1989 som utfördes inom detaljindustrin avsåg 

forskarna att bekräfta eller falsifiera Hersey och Blanchards situationsanpassade 

ledarskapsmodell (Goodson m fl. 1989:446, 449). Forskarna undersökte hur samspelet mellan 

ledarskapsstil och de leddas villighet och förmåga påverkade de anställdas uppfattningar och 

                                                           
1
 Sidnumrering saknas 

2
 Sidnumrering saknas 

3
 Sidnumrering saknas 
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attityder. De undersökte även de ledarskapsbeteenden som enligt modellen lämpar sig bäst, 

mindre bra, näst sämst respektive sämst för de olika nivåerna av villighet och förmåga hos de 

anställda (ibid. s. 448). Enligt Hersey och Blanchard ska de tre sistnämnda ledarskapsstilarna 

tillämpas om ledaren inte kan eller är villig att tillämpa den ledarskapsstil som är bäst och 

mest effektiv för de anställdas olika villigheter och förmågor (ibid. s. 447).  

Den säljande ledarskapsstilen, som består av både mycket vägledning och socioemotionellt 

stöd, ansåg forskarna bidrog positivt till de anställdas attityder gentemot den specifika 

arbetsrollen, såsom tydlighet över vad den egna rollen innefattar. För att de anställda däremot 

skulle få allmänt ökade positiva attityder gentemot sitt arbete visade studien att den 

deltagande ledarskapsstilen var att föredra. Denna består av mycket socioemotionellt stöd och 

lite vägledning. Genom undersökningen framkom att de anställda var som mest nöjda och 

tillfreds när ledaren utövade ett säljande eller deltagande ledarskap, de två ledarskapsstilar 

som innefattar högt socioemotionellt stöd (Goodson m fl. 1989:459). 

I denna studie menade forskarna att en ledare bör ge mer socioemotionellt stöd oavsett vilka 

som ska ledas, det vill säga oberoende av hur villiga och förmögna de anställda är. Detta 

överensstämmer med en stor del av tidigare utförd forskning men skiljer sig från Hersey och 

Blanchards ledarskapmodell, vilken förespråkar att ledaren nästan inte alls ska bidra med 

socioemotionellt stöd för anställda med höga och låga villigheter och förmågor (Goodson m 

fl. 1989:459).  

Den ledarskapsstil som forskarna kopplade samman med mer allmänna negativa attityder vad 

beträffade arbetet, mer specifikt missnöje över arbetet och lägre intresse för organisationen, 

hos de anställda var det hänvisande beteendet. Denna ledarskapsstil består av mycket 

vägledning och lite socioemotionellt stöd. De anställda som hade en ledare som utövade ett 

ledarskap som innehöll lite vägledning och lite socioemotionellt stöd, ett delegerande 

ledarskap, hade de mest bristfälliga arbetsspecifika attityderna. Dessa ledarskapsstilar var 

enligt forskarna sämst lämpade för samtliga anställda, oavsett deras olika villigheter och 

förmågor. Även detta resultat var likt tidigare forskning som bedrivits inom 

ledarskapsområdet (Goodson m fl. 1989:459). 

Forskarna fann Hersey och Blanchards konstaterande om det hänvisande ledarskapet som det 

mest effektiva för anställda med låg villighet och förmögenhet som ogrundat. Detta på grund 

av att den säljande ledarskapsstilen med både mycket vägledning och mycket 

socioemotionellt stöd hade en positiv inverkan på samtliga anställdas prestation, oavsett deras 

villigheter och förmågor (Goodson m fl. 1989:460).  

Genom samtliga analyser som utförts i denna studie bekräftades inte Hersey och Blanchards 

anföranden och deras situationsanpassade ledarskapsmodell falsifierades (Goodson m fl. 

1989:458). Resultaten överensstämde dock mer med annan tidigare forskning kring ledarskap 

(ibid. s. 446).  
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4. Kvalitativ metod 

I detta textavsnitt presenterar vi den datainsamlingsmetod vi valt att använda i studien. Här 

redogör vi för vår förförståelse och ontologiska utgångspunkt, vilket även resulterat i den 

metod och epistemologiska ståndpunkt vi haft. Därefter redogör vi för vårt urval, redovisar en 

metodbeskrivning av intervjuguide och intervjuer samt presenterar intervjupersoner under 

anonymitet. Därefter beskriver vi det etiska förhållningssätt vi haft vid genomförandet av 

intervjuerna och även genom hela studien. Sist i detta avsnitt redogör vi för och diskuterar 

studiens reliabilitet, validitet och generaliseringsanspråk.  

 

4.1. Val av datainsamlingsmetod  

Alla människor har olika kunskaper, uppfattningar och erfarenheter och därmed är ingen 

individ lik någon annan. Denna ontologiska utgångspunkt har lett till att vi har valt kvalitativ 

metod, närmare bestämt semistrukturerade intervjuer i denna studie (Mason 2002:63). Då vi 

ser den enskilda individen som ensam i sitt slag har dessa intervjuer varit att föredra då det har 

varit genom dessa som olika och enskilda kunskaper har kunnat framträda. Varje intervju har 

skapat olika kunskaper då ingen individ är den andre lik. Vår ontologiska position har således 

influerat vår epistemologiska ståndpunkt (Widerberg 2002:27f).  

 

Genom att vi som intervjuare har lyssnat och ställt frågor samt tagit del av svaren på 

framförda frågor och fört en dialog med informanten, har kunskap kunnat träda fram (Mason 

2002:63f). Vi har tillsammans med intervjupersonen således varit delaktiga i att skapa 

kunskap genom intervjun. Kunskapen har således setts som kontextbunden och något som 

skapats i sociala samspel (ibid. s. 62f). I och med valet att använda semistrukturerade 

intervjuer har vår påverkan på intervjumaterialet varit svår att undgå genom att metoden 

delvis handlar om att interagera med intervjupersonen för att skapa kunskap. Därför har vi 

bedömt vår inverkan som nödvändig för att nå kunskapen då vi följt upp informantens svar 

med relevanta följdfrågor för att nå djupet i resonemangen (ibid. s. 65f). Det har funnits en 

medvetenhet om att dessa intervjuer har kunnat innebära att det intervjupersonerna delgivit 

inte alltid behövt vara korrekt eftersom den intervjuade eventuellt inte har kunnat minnas eller 

kan ha haft svårt att uttrycka sig (ibid. s. 64). Trots detta har vi valt denna 

datainsamlingsmetod då vår uppfattning varit att ledarskapet är något som ständigt utövas och 

således är något som alltid är närvarande i arbetet, både för ledaren själv och den anställde, 

och därmed inte lätt har kunnat glömmas bort. När vi upplevt att informanten haft svårt att 

finna ord för att beskriva olika händelser och situationer eller svara på ställda frågor har vi 

omformulerat den ursprungliga frågan för att hjälpa denne till alternativa uttryck.  

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi velat tolka intervjupersonens 

upplevelser vilka den intervjuade fått möjlighet att delge i dessa intervjuer. De har här kunnat 

dela med sig av sina skildringar av vad som kan tänkas påverka vilket ledarskap som utövas i 

olika situationer (Kvale m fl. 2009:139f). Då våra frågeställningar framstår som komplexa 

forskningsfrågor har vi ansett att standardiserade enkäter inte skulle kunna besvarat dessa. 

Detta för att vi eftersträvat att få kunskap om intervjupersonernas upplevelser, tankar och 

fördjupade resonemang kring ledarskapet och dess anpassning, vilket enkäter inte hade kunnat 
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synliggöra. För att finna svar på våra frågeställningar och för att få en djupare förståelse har 

denna variant av intervju därför betraktats som mest lämplig (Mason 2002:65).  

Dessa intervjuer har en flexibel struktur vilket inneburit att informanten har kunnat berätta 

relativt fritt om ledarskapet och om ledarskapet i olika situationer, vilket setts som en 

förutsättning för undersökningens syfte (Mason 2002:62). 

 

4.2. Urval 

Vi har använt oss av ett strategiskt urval när våra intervjupersoner valts ut. Detta för att vi haft 

som avsikt att intervjua ett fåtal ledare med lång erfarenhet och mycket kunskap kring 

ledarskap, och en anställd till var och en av dessa, samt eftersträvat att skapa kvalitet på det 

insamlade intervjumaterialet. Valet att intervjua både ledare och anställda har grundat sig i att 

vi önskat se ledarskapet ur två aspekter. Vi har under en längre tid haft kontakt med två av de 

medverkande ledarna. Dessa har i sin tur hjälpt oss att finna fler medverkande i form av en 

chefskollega och anställda till var och en av dem. Därmed har vi även använt oss av den så 

kallade snöbollseffekten som urvalsmetod (Halvorsen 1992:102). Vi har bedömt ledarens val 

som viktiga och betydelsefulla i att finna dessa personer som bidragit till att skapa rikt 

material till vår studie. Att kontakten med två av ledarna redan funnits etablerad har dessutom 

underlättat vårt arbete avsevärt i att hitta villiga deltagare, vilket varit till fördel för vår studie 

ur en tidsaspekt.  

 

När ledarna tillfrågades att delta i vår studie bad vi även om möjligheten att få intervjua någon 

anställd som de är chef över och har en nära arbetsrelation med. Några av de tillfrågade 

ledarna hade endast en som de utövade ett direkt ledarskap på, medan andra hade en hel 

personalgrupp. Detta resulterade i att den anställde valdes ut med anledning av att det inte 

fanns fler i direkt anslutning till ledaren, eller att den utvalda var den som hade tid att delta. 

Att ledaren förmedlat kontakten till de anställda och på så sätt haft inflytande på deras 

medverkan diskuteras vidare i avsnitt 4.5. om vårt etiska förhållningssätt. Sammantaget har 

tre chefer och tre anställda medverkat i sex stycken separata intervjuer. Av de medverkande 

var tre män och tre kvinnor. Fyra av dessa personer har befunnit sig inom ett och samma 

tjänsteföretag, ett stort svenskt företag som även verkar internationellt. De andra två har 

befunnits i ett annat företag inom tillverkningsindustrin, vilket är ett mindre med verksamhet i 

Sverige men också internationellt.  

 

4.3. Metodbeskrivning av intervjuguide, intervjuer och transkribering 

Intervjuguiden för våra semistrukturerade intervjuer har fungerat som en översikt av de 

ämnen som vi velat behandla. Till dessa utarbetades även förslag till frågor och följdfrågor 

(Kvale m fl. 2009:146). Då både ledare och dess personal skulle intervjuas framställdes två 

olika intervjuguider som underlag vid dessa tillfällen (se bilaga 3 och 4).  

 

Intervjufrågorna utformades tematiskt med utgångspunkt i studiens syfte och teorier, det vill 

säga utifrån vad vi velat undersöka. Avsikten har varit att skapa hög kvalitet på intervjuerna 

för att skapa kvalitet på den efterföljande analysen (Kvale m fl. 2009:180). Vi har därför 
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eftersträvat att formulera frågor som är korta och lätta att förstå. Av den anledningen har vi 

inte använt akademiska eller teoretiska begrepp som kunde vara främmande för informanten 

(ibid. s. 147). Detta för att öppna upp för relevanta, spontana och kärnfulla svar (ibid. s. 180). 

Därav har frågorna även utformats dynamiskt med hänsyn till intervjupersonerna (ibid. s. 

146f).  

 

Vid samtliga intervjuer har vi varit två intervjuare vilket är till fördel då vi har kunnat 

diskutera intervjuerna efteråt och få en bättre förståelse av resonemang som har kunnat 

uppfattas som svårförståeliga (Widerberg 2002:112). Vid ett intervjutillfälle kan en 

intervjuperson uppleva sig hamna i underläge då det är intervjuarna som bestämmer ämne och 

ordning i vad som ska tas upp. Då vi varit två intervjuare är det därför möjligt att 

intervjupersonens upplevelse av att vara i underläge kan ha förstärkts, vilket är en nackdel. 

Intervjusituationen kan även bli omvänd, det vill säga att informanten kan vara den som tar 

över (Mason 2002:80). Vi har haft en uppfattning om att chefer lätt skulle kunna ta över och 

styra samtalet då vi tror att de är vana vid att leda exempelvis möten. Därför har det även 

känts tryggt att vara fler än en intervjuare för att öka möjligheten till att styra intervjun i rätt 

riktning.  

 

Under intervjuerna har vi båda varit aktiva och ställt frågor som delats upp mellan oss utifrån 

de två teman som intervjuguiden delats in i; ledarskap och situationsanpassning. Fem av 

intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats, och en genomfördes via 

telefon. Alla intervjuer har spelats in med hjälp av teknisk inspelningsutrustning efter 

informantens godkännande. Tidsmässigt har intervjuerna varit mellan 25 till 60 minuter långa.  

 

Intervjuförfarandet inleddes med en övergripande presentation av studien och dess syfte. 

Information gavs även om studiens angelägenhet och användningsområde samt om valet av 

intervjuperson och dennes rättigheter.  Därefter följde frågor om ålder, utbildning, position, 

arbetsuppgifter och tid i företaget som gav bakgrundsinformation om informanten. Tillfälle 

fanns här att värma upp och skapa en god kontakt och trygg stämning mellan intervjuare och 

informant. Därefter övergick frågorna till att bli mer djupgående och behandla studiens 

huvudämne. En sådan fråga kunde exempelvis lyda; Kan du berätta om ditt ledarskap? 

Vidare behandlades mer specifika frågor såsom; Vad krävs av dig som chef för att leda den 

här gruppen? Avslutningsvis gavs utrymme för om informanten ville tillägga något eller om 

det fanns några frågor (Kvale m fl. 2009:144f).  

 

Intervjuerna präglades av öppna frågor för att göra det möjligt för informanten att svara fritt 

och inte påverkas av oss som intervjuare att svara något speciellt (Halvorsen 1992:87f). För 

att få bredd och djup i svaren har uppföljningsfrågor använts. Dessa har formulerats med hur? 

och vad?, det vill säga att svaren direkt följdes upp, men har även framträtt i form av pauser 

som uppmuntrat informanten till att fortsätta med sin beskrivning. Även sonderade frågor 

såsom; Kan du berätta om någon gång när det hände? har använts för att närmare utforska 

det som informanten berättat om. Tolkande frågor användes löpande för att klargöra det som 

sagts med avseende att bekräfta möjliga tolkningar (ibid. s. 150ff). För att pröva 

tillförlitligheten i svaren har vi i några fall använt samma fråga men som framförts på olika 
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sätt, exempelvis; Vad är det som gör att du leder på det sättet? och Vad tror du är det som 

bestämmer hur ditt ledarskap ser ut? (ibid. s. 178). Även detta som ett led i att skapa god 

kvalitet på intervjumaterialet (ibid. s. 180). 

 

Målsättningen har genomgående varit att generera relevant och tillförlitlig intervjudata som 

går att tolka och analysera. Följdfrågan varför? har således använts sparsamt eftersom 

slutsatser kring varför något upplevs eller ser ut som det gör främst tillhör forskarens uppgift 

att bedöma i analysarbetet. På detta sätt ges forskaren chans att nå djupare än vad som 

framkommit ur informantens egna slutsatser och funderingar. I de fall där varför? ändå 

använts som följdfråga har den bidragit till att blottlägga ytterligare aspekter samt givit 

inspiration till analysarbetet (Halvorsen 1992:149ff).  

 

Genom hela intervjuförfarandet, men även tiden innan och efter intervjun, har varit viktigt att 

skapa god kontakt och förtroende gentemot intervjupersonerna. Som forskare har vi 

eftersträvat att visa vänlighet och respekt samt varit flexibla när tid för intervju bokats in. Vid 

intervjuförfarandet har det varit speciellt viktigt att lyssna observant och att tillåta 

intervjupersonen att tänka och tala i sitt eget tempo. Vi har önskat skapa trygg stämning med 

högt i tak där det varit tillåtet att framföra personliga åsikter eller att ta upp emotionella saker 

(ibid. s. 182).  

 

Avsikten med intervjuutskrifterna har varit att sammanställa det som intervjupersonerna 

uttryckt för att kunna besvara våra frågeställningar (Kvale m fl. 2009:197). De inspelade 

intervjuerna är därför ordagrant transkriberade vilket inneburit att alla resonemang, inklusive 

felsägningar och talspråk tagits med för att inte gå miste om något (Halvorsen 1992:42). Vi 

valde att ta med instämmande uttryck såsom ”mm” för att belysa både intervjupersonens och 

intervjuarnas förståelse av vad som sagts (Kvale m fl. 2009:200f). Däremot har vi inte ägnat 

någon uppmärksamhet åt tonfall, betoningar på specifika ord eller emotionella och kroppsliga 

uttryck i utskrifterna. Detta på grund av avsikten med utskriften och hur de ska användas i 

studien (ibid. s. 197). 

 

4.4. Presentation av intervjupersoner 

De intervjupersoner vi intervjuat är tre chefer respektive tre anställda till dessa. Sammanlagt 

har vi därmed intervjuat sex personer. Hälften av intervjupersonerna är kvinnor och hälften 

män. Två företag är representerade i denna undersökning, ett större svenskt företag och ett 

mindre svenskt företag som båda har verksamhet internationellt. Det förstnämnda är ett 

tjänsteföretag och det andra är ett företag inom tillverkningsindustrin. Samtliga chefer har 

lång erfarenhet av att vara chef och leda personal.  

 

Vi har valt att inte skriva ut de olika chefernas befattning i företaget då vi anser att detta inte 

är väsentligt för undersökningens syfte samt för att minska risken att dessa personer ska 

kunna identifieras. Huvuddelen av de medverkande anställda har en position som underchef. 

Eftersom vår studie syftar till att undersöka hur ledarskapet eventuellt ändras i olika 

situationer med avseende på relationen till den personalgrupp som leds, har vi valt att 
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fortsättningsvis inte presentera den anställdes yrkesbeteckning. Vi menar att detta skulle ta 

fokus från den distinktion vi gör mellan ledare och anställd och därmed göra resonemangen 

otydliga. På detta sätt har det därför inte haft någon betydelse att alla anställda inte varit 

underchefer, utan även haft andra positioner inom företaget.  

 

4.5. Etiskt förhållningssätt vid genomförande av intervjuer 

Innan intervjuerna utförts har informationsbrev skickats ut till de ledare och anställda som 

deltagit i vår studie (se bilaga 1 och 2) där det framgått att vi önskar att de medverkar i en 

intervju och att det således varit upp till dessa att självmant medverka. I brevet har 

information om studien och vad som varit syftet med den tydligt framgått. Det har även 

framkommit att vi hoppas att undersökningen ska ge inspiration och ny kunskap till de 

medverkande, och att studien därför inte enbart varit till för att berika vår kunskap och 

forskningsfältet (Kvale m fl. 2009:87). Ledarna har i sina informationsbrev även blivit 

ombedda att fundera över någon anställd som vi kunde få möjlighet att genomföra en intervju 

med.  

 

Trots att det kan anses som olämpligt att en chef svarar för att en underordnad ska medverka i 

en intervju, då denne möjligen inte egentligen vill medverka men inte klarar av att avböja, har 

vi bedömt att informanternas samtycke varit genuint och uppriktigt. Informanten har tagit del 

av informationsbrevet och visat intresse av att delta i studien samt visat engagemang kring 

ämnet. Detta har framkommit i både mailkonversationer och vid mötet med personen vilket 

grundar vår bedömning att deras samtycke till att medverka varit genuint. Vi har således ställt 

oss kritiska och haft en medvetenhet om att den underordnade har kunnat påverkas av 

överordnad och inte tagit beslutet att delta själv (Mason 2002:80f).  

 

Vid intervjutillfällena redogjorde vi inledningsvis för vilka vi är, varifrån vi kommer och 

syftet med studien (Widerberg 2002:94f). Information gavs om att resultaten från intervjuerna 

varit till för vår uppsats, och att det således kommer finnas tillgängligt för allmänheten.  I 

samband med detta gav informanterna sitt godkännande till att intervjumaterialet används och 

publiceras i uppsatsen (Mason 2002:81). Vi har varit tydliga med att alla informanter och 

organisationer är anonyma i undersökningen och att allt intervjumaterial betraktats som 

konfidentiellt (Widerberg 2002:94). 

 

Då det har funnits en medvetenhet om att ledarskap som forskningsområde kan uppfattas som 

personligt och känsligt har vi framhävt att det centrala i denna undersökning varit att studera 

ledarskapet, inte personen i sig. Tanken har inte heller varit att utvärdera ledarstilen, utan att 

istället undersöka hur den tar sig i uttryck i olika situationer (Widerberg 2002:94). De 

intervjuade har blivit informerade om att de inte haft någon skyldighet till att svara på de 

frågor som ställts samt att medverkan i intervjun har varit frivillig och att de när som helst fått 

avbryta intervjun om de önskat (Mason 2002:81). De intervjuade har även blivit underättade 

om att de kan ta del av en sammanställning av intervjumaterialet och av den färdiga studien. 

Informanterna har fått förklarat hur studien varit upplagd och planerad och har efter detta 

kunnat veta när de kan ta del av den färdiga studien. Vi har även erhållit godkännande från 
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informanterna vad beträffar inspelning av intervjuerna samt att anteckningar fått föras av det 

som sagts (Widerberg 2002:94f). Detta har fungerat som en säkerhetsåtgärd utifall att 

inspelningsapparaturen skulle gått sönder, men även för att anteckna följdfrågor vi kommit på 

medan intervjupersonen pratat.  

 

Både inledningsvis och efter intervjuutförandet har vi tackat informanterna för att de tagit sig 

tid att medverka i undersökningen då vi vetat att dessa ledare och anställda är upptagna 

människor och därför kan ha haft svårt att hitta ledig tid (Widerberg 2002:94). Vi har velat 

vara tydliga med att vi sökt samtycke från de medverkande och således har vi i intervjuerna 

bland annat upprepat innehållet från informationsbreven såsom informantens och 

organisationens rätt till anonymitet, deras rätt till att ta del av det sammanställda 

intervjumaterialet och godkänna detta material och uppsatsens tillgänglighet för informanten 

och dennes organisation. Denna upprepning har även setts som en försäkran för oss som 

intervjuare om att de intervjuade tagit del av den information som delgetts.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna har frågor av personlig karaktär och frågor som har kunnat 

tänkas uppröra, såsom att fråga om misstag, undvikits. Detta för att inte göra intervjupersonen 

obekväm. Frågorna i denna studies intervjuer har enbart berört ledarskapet och situationen 

och har inte avsett att fråga om sådant som inte hör till dessa områden eller till studiens syfte. 

Exempel på detta är: Hur skulle du beskriva ditt ledarskap? eller Ser ledarskapet annorlunda 

ut i olika situationer? (Mason 2002:79f). Under arbetets gång har de inspelade intervjuerna 

förvarats utom räckhåll för obehöriga och raderats efter att de transkriberats (Kvale 

2009:203f). Intervjuutskrifterna har även anonymiserats, det vill säga att inga namn eller 

annan information som kunnat identifiera intervjupersonen har skrivits ut under 

arbetsprocessen (Widerberg 2002:121). 

 

4.6. Reliabilitet, validitet och generaliseringsanspråk 

Reliabilitet handlar om varaktighet och tillförlitligheten i resultaten (Kvale m fl. 2009:263). 

Tanken med en kvalitativ intervjustudie är just att undersöka informanternas egna upplevelser 

av olika fenomen (Mason 2002:63). Datamaterialet blir på detta sätt subjektivt och 

kontextbundet vilket försvårar för andra forskare att uppnå samma resultat vid en senare 

tidpunkt (ibid. s. 187). Samtidigt kan möjligheten till att finna det säregna och olika nyanser 

hämmas om alltför stort fokus läggs på reliabiliteten i en kvalitativ studie, exempelvis om en 

standardiserad intervjuguide använts. I vår studie har samma halvstrukturerade intervjuguider 

använts som grund vid samtliga intervjuer, men däremot har olika följdfrågor tillkommit 

beroende på vad informanten uttryckt just för att finna det säregna och nyanserna (Kvale m fl. 

2009:263f). För att ändå försöka höja reliabiliteten i vår studie för att göra resultaten 

någorlunda tillförlitliga har vi spelat in intervjuerna och transkriberat dem ordagrant. För att 

även kontrollera reliabiliteten har vi på varsitt håll transkriberat samma stycke och sedan 

jämfört utskrifterna som visade sig vara lika med undantag från något enstaka ord. Vi har 

varit två intervjuare vid samtliga intervjuer och har även delat upp transkriberingsarbetet lika 

mellan oss. Då det kunde finnas olika uppfattningar kring vad som exempelvis räknades som 
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en betoning på ett visst ord i intervjun valde vi att inte registrera sådana intonationer med 

avsikten att göra materialet så likt det verbalt uttalade som möjligt (ibid. s. 200f).  

 

Validitet belyser studiens giltighet och huruvida studien undersöker eller beskriver det den 

säger sig undersöka eller beskriva (Mason 2002:188). Valet att intervjua inte bara ledare utan 

även anställda grundar sig i att vi önskade stämma av om utsagorna som ledarna gav hade 

samstämmighet med det som de anställda upplevde. Detta som ett led i att kontrollera 

intervjumaterialets giltighet (Kvale m fl. 2009:267). För att höja validiteten har den första 

intervjun med ledaren, respektive den första intervjun med den anställde, fått fungera som 

testintervjuer. Efter dessa utvärderade vi intervjuguiderna för att se om frågorna fungerat som 

vi önskat. På detta sätt omarbetades intervjuguiden och ett fåtal frågor bytte plats i 

ordningsföljden. En del frågor omformulerades för att öka förståelsen för intervjupersonen. I 

och med att varje intervjutillfälle varit unikt och intervjuguiden fungerat olika bra vid olika 

intervjuer har vi varit öppna för och dragit lärdom av vad som skulle kunna göras bättre till 

nästa intervju även om intervjuguiden inte arbetades om efter varje intervju (Mason 

2002:45f). Vi som intervjuare har hela tiden haft våra frågeställningar i tankarna när vi 

intervjuat för att kunna formulera relevanta följfrågor och nå djupare i resonemangen (Kvale 

m fl. 2009:146). Metoden har på detta sätt fungerat bra och bidragit till att vi kunnat få svar på 

våra frågeställningar. Därmed kan studiens validitet betraktas som hög (ibid. s. 264).  

 

På grund av vårt ringa urval har vi inte strävat efter att skapa ett representativt material, utan 

fokuserat på att få hög kvalitet på informationen som genererats vid intervjuerna. Därför har 

vi heller inte eftertraktat att kunna generalisera de resultat vi fått fram till en vidare krets, utan 

eftersträvat att ge en bild av hur det ser ut bland de valda arbetsplatser vi undersökt och ge en 

antydan och vägledning om hur resten av forskningsområdet skulle kunna se ut (Halvorsen 

1992:102). Därmed blir det även upp till läsaren att bedöma studiens generaliseringsgrad 

utifrån de argument och belägg vi presenterat. Således handlar det om en analytisk 

generalisering (Kvale m fl. 2009:282).  

 

4.7. Analysmetod 

I följande textstycke redogör vi för den analysmetod vi använt då vi bearbetat och analyserat 

datamaterialet. Analysmetoden har varit adaptiv med utgångspunkt i meningskoncentrering.  

 

Med anledning av att flertalet av våra intervjutexter varit omfångsrika har vi inspirerats och 

använt oss av meningskoncentrering som ett första steg i vår analysmetod. Detta för att få en 

tydlig helhetssyn och sammanfattning av vårt insamlade intervjumaterial (Kvale m fl. 

2009:217). Genom detta analysförfarande har vi omformulerat det intervjupersonerna sagt till 

kortare sammanfattningar där det centrala från intervjupersonernas uttalanden har fått 

framkomma. Väsentliga teman ur våra transkriberade intervjutexter har således kunnat 

uppenbaras. De huvudteman som vi valt ut är ledarstil och anställda, delaktighet, 

socioemotionellt stöd, välanpassat respektive mindre välanpassat ledarskap, gruppens 

storlek, den bakre och främre regionen, förtroende och roller, mål och framtidsbild - syfte 

med organisationen och ledarskapet samt omständigheter och resurser. De sex underteman vi 
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urskiljt är ny eller erfaren anställd, erfarna och kompetenta anställda, anställda som kört fast, 

anställda som gör som de ska eller inte gör som de ska, rätt och fel bemötande samt lojalitet. 

Vid genomförandet av meningskoncentreringen läste vi noggrant igenom intervjuutskrifterna 

för att få ett helhetsperspektiv av materialet. Detta bidrog till att vi fick bättre klarhet över 

texterna och vad intervjupersonerna sagt (ibid. s. 221).  

 

Vidare i analysarbetet har vi använt oss av en adaptiv analysmetod i den aspekten att vi haft 

både ett deduktivt och induktivt förhållningssätt till vårt material (Layder 1998:134).  Från 

början har vi utgått från en bestämd teori och modell för att vi velat att det insamlade 

materialet från våra utförda intervjuer ska ha kunnat ställas i relation och jämföras med dessa. 

Detta har likställts med ett deduktivt tillvägagångssätt. Då vi även velat utveckla befintlig 

teori och modell genom att tillägga ny kunskap från vår empiri, hitta nya synsätt på vad det är 

som påverkar vilket ledarskap som tillämpas på en individ/personalgrupp, har vi använt oss 

utav ett induktivt förfarande (ibid. s. 5).  
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redogör vi för studiens resultat och analys integrerat. Hersey och Blanchards 

modell av det situationsanpassade ledarskapet samt Goffmans teori om jaget och maskerna 

har här fungerat som inspiration och analysredskap för att finna saker som får betydelse för 

situationen och hur ledarskapet utformas. Avsnittet är uppdelat i nio stycken olika 

huvudteman samt sex underteman där vi beskriver och redogör för hur ledarskapet påverkas 

och anpassas i förhållande till de anställda. 

 

5.1. Ledarstil och anställda  

I detta första textavsnitt tar vi hjälp av i huvudsak Hersey och Blanchards ledarskapsmodell 

för att presentera våra resultat och analys där det som är likt eller olikt modellen nämns.  

 

5.1.1. Ny eller erfaren anställd 

Empirin har visat att ledarskapet ser olika ut beroende på om individen är ny eller erfaren. 

Detta är likt det Hersey och Blanchard förespråkar, att ledarskapet ska anpassas efter de 

anställda (Hersey m fl. 2000:172). En ny anställd är osäker och vill ha ett handfast ledarskap, 

ett ledarskap som talar om exakt hur denne ska göra. Detta på grund av att denne är rädd för 

att göra fel och ”göra bort sig”.  

 

Är du helt ny så är du osäker då har du rädslan av att göra bort dig göra fel 

och ingen av de här grejerna vill du göra, vill du råka ut för. Är du helt ny vill 

du ha ett väldigt handfast ledarskap; gör så, gör så, gör så. Går det åt helvete 

har jag åtminstone inte gjort fel, då gjorde jag det chefen sagt. Så fungerar vi 

människor. Men sedan när du kan det här och om samma chef kommer 

tillbaka och har samma ledarskap och fortsätter att stå och prata med dig som 

en tvåring ’nu lilla X sätter du den i hålet där’ då exploderar du, då får du ju 

tokfnatt. Alltså kom inte hit och tala om det för mig jag som redan kan. 

(Ledare) 

 

Genom att få tydliga direktiv om hur något ska göras kan den anställde hänvisa till chefens 

tidigare anvisningar snarare än att själv beskyllas om denne gjort fel eller gjort bort sig. 

Ledaren uttryckte även att ett sådant hänvisande ledarskap skapar frustration hos en rutinerad 

som redan kan uppgiften. Enligt Hersey och Blanchard bör en ledare vara just hänvisande i 

sitt ledarskap när den som leds är osäker och oförmögen (Hersey m fl. 2000:182f). Liksom i 

den tidigare forskningen i svensk flygledning visade sig här att ledarskapet är mer 

uppgiftsorienterat i en individsituation som karaktäriseras av svårigheter (Arvidsson m fl. 

2007:81). Huruvida den anställde är oförmögen är dock inget som denna ledare uttryckt men 

något som en ny anställd kan tänkas vara då denne möjligtvis inte utfört liknande 

arbetsuppgifter tidigare. Hersey och Blanchard skriver i sin modell att en osäker och 

oförmögen person uppvisar rädsla för att misslyckas och bäst leds genom att ledaren i 

huvudsak är vägledande (Hersey m fl. 2000:179). Detta beteende hos de nya anställda är 

något som denna ledare säger sig kunna urskilja samt att denne påstår sig leda dessa på ett 

vägledande sätt. Att ett hänvisande ledarskap skulle upplevas frustrerande av en van anställd 

är inget som Hersey och Blanchard så tydligt beskriver i sin ledarskapsmodell. De nämner 
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inte att detta beteende skulle uppfattas på ett visst sätt av någon mer erfaren men de anställdas 

upplevelser kan vara underförstått då de avser beskriva de ledarskapsbeteenden som är mest 

effektiva för olika situationer (ibid. s. 187).  

 

5.1.2. Erfarna och kompetenta anställda 

De underordnade beskrivs av en av ledarna som erfarna och kompetenta och ledaren tror 

därmed att dennes eget ledarskap underlättas.  

 

Jag har ju erfarna ledare som jag leder, alltså kompetensen och nivån är ju 

väldigt hög. De vet ju spelreglerna och hur man beter sig och så därav har 

väll jag kanske ett lättare ledarskap då på just de bitarna, man får ju jobbet 

egentligen på grund av kompetens. På det viset så har nog jag lättare och 

förstå det på en gång […] Jag försöker ju köra, eftersom jag har den typen av 

ledare, så försöker jag köra med ett väldigt coachande ledarskap där jag till 

och med går ur gruppen när vi ska prata förbättringar till exempel och så får 

gruppen själva ta fram förbättringen och förklara den för mig, vad dom vill 

göra och då minskar… Alltså jag tar ju inte bort mitt chefsansvar utan det är 

fortfarande jag som säger ja eller nej, säger jag ja till någonting så är min 

förbättring också jag kan ju inte säga att dom hittat på det, då har jag ju köpt 

det så jag är ju inte fri från ansvaret. (Ledare) 

 

På grund av de anställdas erfarenhet och kompetens uppgav ledaren att denne försöker leda 

dem på ett coachande sätt där denne bland annat inte lägger sig i och går ifrån när de anställda 

ska prata om vilka förbättringar de vill göra samt hur de vill gå till väga för att utföra dem. 

Även här anpassar en av ledarna sitt ledarskap till de anställda enligt vad Hersey och 

Blanchard skriver att en ledare bör göra (Hersey m fl. 2000:172). Ledaren beskriver att 

ansvaret inte uteblir helt eftersom denne tar de slutgiltiga besluten. De anställda beskrivs här 

som förmögna då ledaren anser att de är erfarna och kompetenta (ibid. s. 176). Ledarens 

beteende kan enligt Hersey och Blanchard jämföras med den delegerande ledarskapsstilen där 

ledaren vägleder lite samt bidrar med lite socioemotionellt stöd. Ledaren uppmuntrar här till 

självständighet men uteblir inte helt från de beslut som gruppen tar vilket liknas med den 

delegerande ledarskapsstilen. Enligt Hersey och Blanchard är denna ledarskapsstil att föredra 

om de anställda är förmögna och villiga eller säkra. Huruvida de anställda är villiga eller 

säkra har inte framkommit genom empirin (ibid. s. 186f). Denna ledarstil användes minst 

bland de undersökta enheterna enligt den tidigare forskningen i svensk flygledning (Arvidsson 

m fl. 2007:80). 

 

Från en av de anställdas uttalanden framkom att chefen här utövar ett mänskligt och 

demokratiskt ledarskap och att denne därför inte pekar med hela handen. Denne menar även 

att chefen har en mjukare och ett mer delaktigt ledarskap där medarbetaren involveras och får 

komma till tals och upplever att chefen har stort förtroende för sina medarbetare. Chefen 

upplevs som lyssnande av den anställde då denne involverar den anställde i sina egna tankar 

och organisationens ställda krav. Chefens ledarskap upplevs dock vara lite otydligt och att 

denne inte alltid tar ställning vilket den anställde önskar. Den anställde skulle enligt Hersey 

och Blanchard behöva mer vägledning för att uppleva ledarskapet som tydligt och 

välanpassat, men enligt det som framkommit i empirin upplever den anställde ändå 

ledarskapet som välanpassat (Hersey m fl. 2000:173).    
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Utifrån vad som framförts av dennes chef leder chefen inte lika styrande då den anställde är 

erfaren. Som ovan framkommit skulle ett hänvisande ledarskap skapa frustration hos en 

anställd som redan vet hur denne ska gå tillväga för att utföra en viss uppgift. Enligt vad den 

anställde uppgav ser ledarskapet ut att vara deltagande då denne beskriver ledarskapet som 

demokratiskt och mjukt, involverande och lyssnande vilket innefattar mycket 

socioemotionellt stöd samt delaktighet genom att den anställdes tankar och åsikter ges 

utrymme. Genom att den anställde upplever ledarskapet som lite otydligt och inte så styrande 

kan detta likställas med att ledaren bara ger lite vägledning, vilket det deltagande ledarskapet 

innefattar. Detta enligt Hersey och Blanchards ledarskapsmodell (ibid. s. 173, 185f). Den 

anställde upplever här ledarskapet som välanpassat vilket borde betyda att denne trivs med 

ledarskapet som utövas. Ur det som framkommit av det ledarskap denne föredrar borde denne 

enligt Hersey och Blanchard därför betraktas som förmögen och ovillig (ibid. s. 179). 

 

5.1.3. Anställda som kört fast 

I intervjuerna av ledarna framkommer att en grupp som inte vet hur de ska ta sig framåt i 

arbetet kräver ett ledarskap som är mycket hårdare och tuffare och att ledaren därför måste 

vara styrande i sitt ledarskap eftersom de anställda vill veta vad de ska göra.  

 

Om du har ett gäng som kört fast riktigt ordentligt då får du gå in mycket 

mycket hårdare och styra. Då är dom tillbaks där, de vill veta vad de ska göra 

[…] men alltså kör dom fast då får du gå in mycket mycket tuffare… 

(Ledare) 

 

Detta skiljer sig från Hersey och Blanchards ledarskapsmodell då utgångspunkten är att 

ledaren leder på ett visst sätt för att det ska vara mest effektivt, inte beroende på vad de 

anställda vill (Hersey m fl. 2000:171f). Ledaren uppgav att denne i en sådan situation måste 

styra, men även försöka vara mer coachande genom att få de ledda att själva försöka komma 

underfund med vad det är som ska göras. Ledaren beskriver sig som deltagande under 

processen då denne även måste hjälpa till att prioritera, välja ut arbetsuppgifter och 

genomföra dessa.  

 

Du få styra mer. Du får gå in och säga eller försöka coacha dom och dra ur 

dom vad det är som måste göras, och så får du hjälpa dom att prioritera, ta ut 

aktiviteter och genomföra de här aktiviteterna och så sedan förhoppningsvis 

har dom rätt och då är dom på banan igen. (Ledare) 

 

Det är oklart hur de anställda beter sig, men av ledarens beskrivning av sitt ledarskap i en 

situation som denna hamnar de anställda i kategorin oförmögna och ovilliga eller oförmögna 

och osäkra utifrån ledarskapsmodellen då ledaren bland annat utövar ett hänvisande 

ledarskap. Enligt Hersey och Blanchard uppvisar dessa personer förvirring och rädsla för att 

misslyckas samt att de avstannar i arbetsprocessen då de inte vet hur de ska gå tillväga. För 

dessa behövs en hänvisande ledarskapsstil som innefattar mycket vägledning i uppgiften som 

ska utföras och lite socioemotionellt stöd (ibid. s. 182f). Individerna skulle även kunna 

benämnas som oförmögna och villiga eller oförmögna och säkra om de ändå fortsätter att 

arbeta med uppgiften trots att de inte är kapabla till att slutföra den. Ett säljande 

ledarskapsbeteende är här mest lämpligt och innefattar att ledaren ger mycket vägledning och 
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socioemotionellt stöd för att tydliggöra uppgiften och förklara hur den ska utföras, samt 

uppmuntra och coacha till att ställa frågor om något är oklart (ibid. s. 183ff). Därmed kan 

chefens ledarskap i detta fall betraktas som en kombination av både hänvisande och säljande 

ledarskap beroende på huruvida de anställda fortsätter att arbeta med uppgiften eller avstannar 

i arbetet då de är oförmögna.  

 

5.1.4. Anställda som gör som de ska eller inte gör som de ska 

En av ledarna beskriver två olika sätt som individer i gruppen kan vara på, och redogör även 

för vad de behöver för ledarskap. Det kan finnas individer som inte riktigt gör det som de 

blivit tillsagda att göra. Dessa behöver att ledaren sätter ner foten och förklarar att det inte 

fungerar så att de kan komma till rätta med uppgiften. Utöver dessa finns en större grupp 

individer som ledaren arbetar med på ett annat sätt, att uppmuntra och utbyta idéer kring 

vilket det bästa arbetssättet kan vara för att nå målen de ska klara. Ledaren framhåller här att 

ledarskapet oftast utövas gentemot individen och att ledaren ger det bemötande som denne 

tror är nödvändigt för att uppnå målen. Exempelvis kan en klapp på axeln betyda mycket för 

en person och ge effekt på resultaten, medan en annan behöver höra mer vad som gäller. Detta 

för att gruppen i sin helhet ska kunna fungera. 

 

 … man kan ha individer som kanske… inte riktigt gör det man ska […]. Och 

då gäller det ju att vara ganska, och ta det samtalet att, och då är det 

situationsanpassning, och då gäller det att sätta ner foten och; ja men det här 

fungerar inte riktigt […], det här måste vi försöka komma till rätta med, i det 

läget. Sen har du jättemycket individer som, och det handlar ju också om att 

göra det bästa möjliga för gruppen, att man verkligen tar tag i de här, om man 

nu har problem med vissa individer, och det är situationsanpassning. Sen har 

du ju en, en stor grupp som du hela tiden jobbar mot på ett annat sätt […], ge 

en klapp på axeln och jobba med att försöka att få in idéer och tankar och så 

där; hur ska vi jobba på den här arbetsplatsen för att vi ska komma framåt på 

bästa möjliga sätt, och klara de mål som vi är ålagda att klara. (Ledare) 

 

Ledaren framhåller här att de anställda kan vara på två olika sätt vilket skiljer sig från Hersey 

och Blanchard som beskriver betydligt fler sammansättningar av huruvida den anställde är 

förmögen och villig eller säker (Hersey m fl. 2000:178). Ledaren uppger att denne anpassar 

sitt ledarskap till dessa två olika grupper vilket liknar ledarskapsmodellens utgångspunkt, att 

anpassa sitt ledarskap utefter de som ska ledas (ibid. s. 172). När någon anställd inte gör det 

som den ska göra kan detta likställas med att den anställde är förmögen och ovillig. Enligt 

Hersey och Blanchard uppvisar en sådan person tveksamhet inför det som ska utföras samt en 

ovilja till att genomföra det (ibid. s. 179). Det ledarskap som Hersey och Blanchard här 

förespråkar är ett deltagande ledarskap. Det vill säga att vara mindre vägledande och visa mer 

socioemotionellt stöd (ibid. s. 185f), mer specifikt, att vara mindre hänvisande och mer 

tillgänglig i sitt ledarskap (ibid. s. 173). Det ledarskap som ledaren beskrivit sig utföra i dessa 

situationer, när denne ”sätter ner foten”, kan likna Hersey och Blanchards hänvisande eller 

säljande ledarskap där ledaren är mer vägledande och ger den anställde tydliga direktiv. 

Vilken av dessa två ledarskapsstilar som kan beskriva denna ledares ledarstil är oklart 

beroende på hur mycket socioemotionellt stöd denne ger, vilket inte framkommit i uttalandet.  

Då ledaren inte nämner att denne i dessa situationer är tillgänglig och finns till som ett stöd 

för den anställde kan tolkningen göras att ledaren utövar ett mer hänvisande ledarskap (ibid. s. 
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173, 182f). Ledaren har även talat om att denne leder anställda som är olika dessa förmögna 

och ovilliga personer på ett annat sätt. Dock uttrycker ledaren inte hur dessa är. Ledaren har 

sagt sig leda genom att vara uppmuntrande samt utbyta idéer med dessa anställda. Enligt 

Hersey och Blanchard kan detta likna ett deltagande ledarskap och således skulle dessa 

personer, enligt Hersey och Blanchard, vara förmögna och ovilliga eller förmögna och osäkra 

(ibid. s. 185f).  

  

Att ledaren nämnt att denne oftast utövar ett ledarskap gentemot individen kan tyda på att 

ledaren är medveten om att en grupp kan behöva ledas på ett annat sätt, vilket är något som 

Hersey och Blanchard förespråkar. Detta på grund av att de anser att en individ kan komma 

att behöva ledas på ett sätt som skiljer sig från hur dennes grupp kan behöva ledas (Hersey m 

fl. 2000:176). 

 

5.2. Delaktighet 

En ledare uppgav även att det är viktigt hur ledarskapet bedrivs och menar att olika ledarskap 

behövs beroende på vilken utvecklingsfas som organisationen befinner sig i. Ledaren delar 

här upp sin ledarstil i att antingen vara delegerande eller involverande, det vill säga att peka 

med hela handen eller att skapa mer delaktighet och plats för medarbetarna. Vid större 

påverkansmöjlighet ges större utrymme för delaktighet. Ledaren framhöll även vikten av att 

som ledare kommunicera och tydliggöra ramarna, men även företagets framtidsbild för att se 

till att de anställda förstår företagets ramar och vad de har att röra sig inom. Därefter, när 

förståelsen är uppnådd, blir det viktigt att involvera och göra dem mer delaktiga. Ledaren 

anser att delaktighet motiverar de anställda till att trivas på arbetet och göra ett bra jobb, vilket 

”slår alla organisationslösningar”.  

 

Ledaren menar, likt Hersey och Blanchard, att olika ledarskapsstilar är nödvändiga, men 

ledaren belyser att ledarskapsstilarna anpassas utefter organisationen, vart den befinner sig 

utvecklingsmässigt. Detta skiljer sig från ledarskapsmodellen som istället fokuserar på de 

anställdas förmåga och villighet, även om den belyser att det finns andra faktorer i en 

situation som påverkar ledarskapet (Hersey m fl. 2000:171f, 175). Det ledaren beskriver som 

”peka med hela handen”-ledarskapet kan likställas med Hersey och Blanchards hänvisande 

eller säljande ledarskap som innehåller mest vägledning från ledaren. De anställda bör enligt 

Hersey och Blanchard vara oförmögna och ovilliga eller osäkra om ledaren leder hänvisande 

eller oförmögna och villiga eller säkra om ledaren leder säljande (ibid. s. 182f, 173).  Ledaren 

beskriver även ett involverande ledarskap som främjar delaktighet för den anställde. Dennes 

ledarstil kan jämföras med ledarskapsmodellens deltagande ledarskap för en förmögen men 

ovillig person där ledaren låter den anställde vara delaktig i beslutsfattandet. Dock har det 

genom vår empiri inte framkommit hur de anställdas olika villigheter och förmågor är. 

Delaktigheten menar ledaren kan uppstå när de anställda är införstådda med företagets ramar 

och framtidsbild genom att ledaren har kommunicerat denna med de anställda. Hersey och 

Blanchard belyser inte i sin modell att ledaren ska kommunicera organisationens ramar och 

framtidsbild för att senare kunna skapa delaktighet (ibid. s. 185). 
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5.3. Socioemotionellt stöd 

I detta textavsnitt kommer vi analysera hur situationen inverkar på ledarens möjlighet att ge 

socioemotionellt stöd till den anställde. Socioemotionellt stöd innefattar ömsesidig 

kommunikation och kan beskrivas som hur pass tillgänglig och lyssnande ledaren är om den 

anställde behöver någon att prata med. Ledaren ger även stöd och uppmuntran till den som 

leds (Hersey m fl. 2000:173).  

En av de anställda uttryckte att denne inte arbetar så nära sin chef men att chefen stödjer när 

behovet finns, samtidigt som den anställde får stort eget ansvar. Den anställde uttryckte att 

denne alltid vill ha mer stöd periodvis än vad denne får, det vill säga att den anställde behöver 

ett stödjande ledarskap när vardagen är krävande.  

 

Javisst, man vill ju alltid ha mer så är det ju, periodvid, men jag vet inte 

riktigt vad jag ska svara på det, hur anpassat det är. […] Det är just det här 

stödjande som vi behöver för det är en väldigt tuff vardag helt enkelt. 

(Anställd) 

 

Den anställde saknar stöd från sin chef i vardagen i form av någon att växla idéer med då det 

är väldigt mycket förändringar. Vid uppkomna problem diskuterar den anställde dessa samt 

lösningar till problemen med sin chef. Chefen bidrar då med resurser för att hjälpa och är på 

så vis stödjande i sitt ledarskap. Den anställde uttryckte att de som arbetsgrupp jobbar på 

separata håll med olika verksamheter och att de inte utför ett dagligt arbete tillsammans och 

hinner inte stötta varandra då vardagen är tuff.  

 

Enligt det som framkommit upplever den anställde att denne får stöd men att det inte är 

tillräckligt. Stödet framställs här på två sätt, det ena i form av resurser som den anställde 

upplever sig få från chefen vid uppkomna problem. Det andra i form av ett mer vardagligt 

stöd såsom någon att byta idéer med vad gäller förändringar i organisationen, som den 

anställde inte anser sig få tillräckligt av. Därmed framkommer ledarskapet som olika i olika 

situationer med avseende på stödet som ledaren ger den anställde.    

 

Trots att chef och anställd inte arbetar nära varandra kan chefen alltså definiera situationen 

och ge stöd till den anställde. Med Goffmans termer lägger chefen alltså på en mask när den 

anställde visar sitt behov. Chefen har således inte den masken innan behovet uttryckts av den 

anställde (Goffman 2009:33). I avståndet uppkommer dock att stödet inte upplevs som 

tillräckligt. Därmed uppkommer även en svårighet med att definiera och förena den anställdes 

och chefens definitioner av situationen och verkligheten. Situationen upphör att vara tydligt 

definierad och oro och psykisk stress kan då uppkomma hos den anställde som inte får det 

bemötande denne behöver (ibid. s. 210f). Att distansen mellan chef och anställd kan försvåra 

ledarskapets anpassning till individen är en aspekt som Hersey och Blanchard inte presenterar 

i sin modell (Hersey m fl. 2000:171f).  

 

Genom den anställdes beskrivning av sin chef framkommer en delegerande ledarstil enligt 

Hersey och Blanchards ledarskapsmodell. Den anställde uppmuntras i denna ledarstil till att 

arbeta självständigt och ta ansvar, samtidigt som ledaren finns tillgänglig samt agerar stöd om 

den anställde uttrycker ett behov av det (Hersey m fl. 2000:186f). Av vad som framkommit i 
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vår empiri uttrycker den anställde ett behov av att få mer socioemotionellt stöd i vardagen. 

Därför skulle både ett säljande och ett deltagande ledarskap vara lämpligt för denne, det vill 

säga ett ledarskap som kan ge mycket socioemotionellt stöd i vardagen (ibid. s. 183, 185f). 

Den anställdes beteendemönster har i studien inte framkommit, därav kan inte någon av de 

nämnda ledarstilarna ses som mer lämplig än den andre. Av vad som framkommit genom den 

ledarstil som den anställde anser ledaren ha, ett delegerande beteende, så borde den anställde 

här vara förmögen och villig eller säker (ibid. s. 186). 

 

En sak som en av ledarna ansåg vara viktigt i ledarskap var att hitta sin egen ledarstil och 

bygga på sina styrkor. Ledaren framhöll att denne skapar sin ledarstil efter sina styrkor; att 

vara lyssnande i alla situationer.  

 

Sen tycker jag det är viktigt i ledarskap man ska försöka hitta sin egen stil, 

man kan inte ändra på sig själv som person […] utan jag måste hitta min egen 

stil, och jag är ju mycket mer lyssnande […] och det är ju min styrka […] Så 

det gäller ju att hitta sina egna styrkor och bygga vidare på dom. (Ledare)  

 

Denne såg således inte situationen och de anställdas olika villigheter och förmågor som en 

bidragande faktor till sitt ledarskap, vilket Hersey och Blanchard anser. Hersey och Blanchard 

anser att ledarskapsbeteendet ska vara flexibelt och inte genomgående i olika situationer 

(Hersey m fl. 2000:173, 175f). Att ledaren beskriver sig vara lyssnande som sin främsta styrka 

i sitt ledarskap kan utifrån ledarskapsmodellen likställas med antingen den säljande eller den 

deltagande ledarskapsstilen som båda innefattar högt socioemotionellt stöd (ibid. s. 173, 183, 

185f). De anställda är enligt Hersey och Blanchard här oförmögna och villiga eller säkra om 

ledaren utövar ett säljande ledarskap (ibid. s. 183) eller förmögna och ovilliga eller osäkra om 

ledaren utövar ett deltagande ledarskap (ibid. s. 185f).  

 

5.4. Välanpassat respektive mindre välanpassat ledarskap 

Bland de anställda framkom att respektive ledarskap känns välanpassat till personalgruppen 

även om en av de anställda önskar mer socioemotionellt stöd. I stort sätt leder alltså cheferna 

på det sätt som de intervjuade anställda föredrar. En av de anställda uppgav att detta sker 

genom möten och samtal där information delas för att hela tiden vara uppdaterad om läget i 

organisationen, men även genom att ledaren är lyssnande och tar sig tid till de anställda. Ur 

Goffmans perspektiv upplevs ledarskapet som välanpassat när ledaren förmedlar en bild av 

situationen som är förenlig med den bild av situationen som de anställda redan etablerat 

(Goffman 2009:210f). Detta är även något som Hersey och Blanchards förespråkar i sin 

modell, att ledarskapet ska vara just välanpassat (Hersey m fl. 2000:171f).  

 

Hos en av de anställda framkom en önskan om att chefen skulle ta mer ställning i vissa frågor. 

 

Ibland kan jag tycka då att X inte tar ställning, det kanske är X strategi att 

inte göra det genom att då får vi en diskussion men ibland kan man ju 

diskutera någonting och det blir ingenting av det men det är inte de absolut 

viktigaste frågorna. Ibland har jag en känsla av att X inte tar ställning och att 

jag skulle önska det. (Anställd) 
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Att ledarskapet inte helt upplevs som välanpassat förklaras genom Goffmans teori som att den 

anställdes bild av situationen inte känns helt förenlig med den bild som ledaren definierat, 

projicerat och agerat efter. Detta får till följd att situationen upphör att vara tydligt definierad 

vilket gör att den anställde kan känna oro och förvirring inför sin uppgift (Goffman 

2009:210f). Ledarskapet känns därför mindre välanpassat när oenigheter uppstår, vilket hos 

en av de anställda förklarades bero på att chefen fått order att ta vissa beslut som strider mot 

tidigare tagna beslut.  

 

Det har funnits situationer där inte X och jag har haft samma åsikter, där X 

har fått order om att det här måste göras. Vi har kört igång att göra på ett visst 

sätt och sedan så har vi varit överens och vi har varit överens i X att det ska 

vara såhär och sedan precis när kanske när vi startat ett visst sätt att arbeta 

[…] då har det hänt att X har kommit och sagt att det här får ni sluta med […] 

Och då har de blivit lite kontroverser mellan X och mig […] Det är ju 

tydligheten i resten av organisationen som får X att göra det här, X är ju 

tvingad och jag har varit lite motstridig och då har vi haft lite kontroverser. 

(Anställd)  

 

Till detta hör att som ledare bilda sig en egen uppfattning av situationen och sedan stå för den 

och vara tydlig med den, även om alla inte håller med. Vikten av detta framhölls hos en av 

ledarna som även menade att det samtidigt måste finnas en ödmjukhet att kunna ändra sig, 

men också veta varför man ändrar sig eller håller fast vid sin uppfattning. Här framhölls att en 

ledare som konstant ändrar uppfattning och hela tiden projicerar olika bilder av verkligheten 

skapar en stor osäkerhet bland personalen. Även här upplevs då bilden av verkligheten som 

oförenligt med den redan etablerade bilden av verkligheten vilket gör att situationen upphör 

att vara tydligt definierad, och likaså riktlinjerna. Därför är det även strategiskt att vara fast 

och tydlig i sina åsikter som ledare (Goffman 2009:210f).  

 

Att ledaren lyckas anpassa sitt ledarskap utefter de anställda är just vad Hersey och Blanchard 

förespråkar i sin modell (Hersey m fl. 2000:172). De anställdas olika beteenden har här inte 

kunnat kategoriseras enligt ledarskapsmodellen och ledarens specifika stil har inte heller 

framkommit, men enligt de beskrivningar som Hersey och Blanchard ger verkar denne utöva 

ett deltagande eller säljande ledarskap. Dock är det oklart vilket då vi inte vet tillräckligt 

mycket om hur ledarstilen kommer till uttryck mer än att den innehåller mycket 

socioemotionellt stöd och att ledaren finns tillgänglig, det vill säga tar tid och lyssnar på den 

anställde, samt ger viss vägledning och information till denne (ibid. s. 173, 183, 185f). 

 

5.4.1. Rätt och fel bemötande 

En av ledarna uttryckte att människor är väldigt olika och att alla behöver olika mycket av 

exempelvis information. Ledaren anser att dessa skillnader beror just på att alla har olika 

grundpersonligheter, men även olika utbildningsbakgrund samt olika syften med sitt arbete 

och att dessa syften driver till olika beteenden och behov. För att bemöta dessa olika 

personligheter och behov har ledaren pratat med sina anställda och frågat dem vad de har för 

behov och vad de förväntar sig av sin chef. Detta resulterade i tydliga svar där en anställd 

uttryckte ett behov av att ledaren ska ha tid och lyssna. Ledaren framhöll här att rätt typ av 

bemötande kan vara utvecklande, medan fel typ av bemötande kan vara nedbrytande. Detta 



  

26 

står i kontrast till vad Hersey och Blanchard påpekar, att individens villighet och förmåga, 

beteende, inte är kontinuerligt utan bundet till den specifika uppgiften i en specifik situation. 

Därmed har den anställde även olika behov (Hersey m fl. 2000:173, 175f).  

 

Genom att ledaren här fick tydligt gensvar från en anställd blev ledaren medveten om hur den 

anställde ville bli ledd utan att ledaren behövde försöka läsa av denne, vilket Hersey och 

Blanchard förespråkar att ledaren bör göra för att kunna uppnå det mest effektiva ledarskapet. 

Ledaren framhöll att rätt typ av bemötande kan vara utvecklande samt att fel ledarskap kan 

vara nedbrytande för individen. Hersey och Blanchards modell av situationsanpassat 

ledarskap fokuserar på lämplig anpassning och därför även indirekt på att fel ledarskap 

försvårar att uppnå målen. Således avser det mest välanpassade ledarskapet att vara 

utvecklande för individen för att effektivt nå målen (Hersey m fl. 2000:171f). Utifrån 

Goffmans teori framkommer en aspekt av att fel mask rentav skulle kunna vara skadlig för 

omgivningen. Ledaren formar sin mask efter vad denne bedömer vara det bästa sättet att i 

situationen styra andras intryck. Om ledaren felbedömer situationen och fel mask och 

beteende formas kan detta alltså få till följd att de anställda mår dåligt eftersom deras behov 

och olikheter inte helt beaktats (Goffman 2009:215f). Förutom att fel bemötande kan vara 

nedbrytande för individen kan en sådan störning i ledarens framträdande även göra att dennes 

fasad raseras och förtroendet skadas enligt Goffman (ibid. s. 210f). Häri framkommer 

betydelsen av att som ledare kunna läsa av och känna av sina anställda och vad de behöver för 

att dels bevara masken och för att de ska kunna utvecklas och på så sätt bidra till att uppfylla 

organisationens intressen (ibid. s. 215f).  

 

5.5. Gruppens storlek 

I och med detta textavsnitt redogör vi för hur gruppens storlek i situationen påverkar 

ledarskapets anpassning till de anställda.  

Då en större grupp leds framhåller en av ledarna vikten av att skapa och anpassa rutiner som 

kan tillfredsställa alla olika personligheter och behov, exempelvis att utforma möten på ett 

lämpligt sätt.  

 

… det gäller att hitta rutiner, och där trycker jag mycket på våra chefer att 

hålla olika typer av avdelningsmöten och bygga upp sina möten på vettigt sätt 

så det tillfredsställer många olika typer av personer, alltså information vill 

alla ha. Det finns vissa grundläggande grejer, så att man få ge förutsättning 

för det. Kommunikation och bra arbetsklimat och bra stämning vill alla ha… 

(Ledare) 

 

Dessa rutiner bör, enligt vad som framkommit, utformas så att de ger förutsättningar för 

kommunikation, bra arbetsklimat och bra stämning, något som alla eftertraktar. Att ge ett 

personligt ledarskap begränsas av en stor grupp då det inte finns tid eller resurser till detta 

ansåg en av ledarna. Därför finns det gränser för hur mycket chefskap som kan utövas i större 

personalgrupper. Hersey och Blanchard talar om att en ledare måste kunna särskilja 

individens respektive gruppens villigheter och förmågor och att de kan behöva ledas på olika 

sätt om dessa skiljer dem åt (Hersey m fl. 2000:176). Ledaren är medveten om att de anställda 

är olika och försöker leda alla utefter deras personliga behov. Även när det är stora grupper 
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som ska ledas försöker ledaren anpassa det som är möjligt att anpassa, det vill säga utforma 

och anpassa olika rutiner så att de ska fylla allas behov. Hindret för att kunna utöva ett 

personligt ledarskap är resurser och tid vilket Hersey och Blanchard tar upp i sin 

ledarskapsmodell i form av faktorer i organisationen som påverkar ledarskapet (ibid. s. 172, 

175). Ledaren nämner även att kommunikation, bra arbetsklimat och bra stämning är 

komponenter som alla olika anställda vill ha. Detta nämner Hersey och Blanchard inget om i 

sin modell då de utgår från separata behov och inte enstämmiga sådana (ibid. s. 178). Att 

samtliga anställda skulle ha separata behov står även i kontrast till den tidigare forskning som 

avsett att bekräfta eller falsifiera Hersey och Blanchards påståenden. I denna studie ansåg 

forskarna att alla anställda behöver ett ledarskap där ledaren ger mer socioemotionellt stöd för 

att åstadkomma positiva attityder (Goodson m fl. 1989:459).  

  

Bland de anställda framkom att de tror att en mindre personalgrupp gör det lättare för chefen 

att utöva ett ledarskap som är anpassat till individen.  

 

… vi är bara X stycken i ledningsgruppen här och på det sättet är det ganska 

enkelt för vi är inte så många som har olika åsikter, vi är X stycken som kan 

ha olika åsikter och då brukar det vara rätt lätt att komma överens. (Anställd) 

 

En mindre arbetsgrupp kan därmed göra det lättare för ledaren att definiera situationen och 

avgöra vilken mask som är mest lämplig för att påverka de anställdas intryck och beteende för 

att uppnå egna och organisationens intressen. Det vill säga att ledaren hittar en mask som 

passar alla och är förenlig med allas olika behov (Goffman 2009:215f). Att det skulle vara 

svårare att leda en stor grupp tillskillnad från en minde är inget som Hersey och Blanchard 

belyser i sin ledarskapsmodell (Hersey m fl. 2000:176). 

 

5.6. Den bakre och främre regionen  

I följande textstycke tar vi hjälp av Goffmans teori som analysredskap för att beskriva och 

förstå organisationen som uppdelad i två typer av situationer.  

 

Goffman tar i sin teori upp att det finns en bakre och en främre region i organisationen. I den 

bakre och dolda regionen förbereds ledarens framträdanden och i den främre och synliga 

delen av verksamheten äger framträdandet rum. Obehöriga får inte ta del av förberedandet 

vilket gör att tillträdet är begränsat till den bakre regionen (Goffman 2009:207). Den bakre 

regionen likställs här med formella möten i vilka endast chefer får delta, medan andra typer av 

möten eller fikarummet blir som den främre regionen där alla, både chefer och anställda tillåts 

vara, och där intrycksstyrningen sker och ledarskapet utövas.  I den bakre regionen utformas 

syftet och målet med organisationen. Här framställs även företagets ramar, såsom ekonomisk 

budget och arbetstider, något som en av ledarna menar begränsar eller möjliggör att skapa 

delaktighet för de anställda i arbetsprocessen. Bilden av den bakre och främre regionen 

synliggörs ytterligare genom att ledarskapet upplevs som olika i olika situationer bland de 

anställda. En anställd gör här en jämförelse mellan hur ledarna uppträder på fikaraster 

respektive möten.  
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Ett formellt möte är ju helt annorlunda än en fikarast nu, för om jag ser nu, 

på, på våra chefer som är rätt unga, så är det ju, de sitter ju i fikarummet med 

oss andra, det låter ju stenålders, men då sitter vi i fikarummet och pratar 

om… där är man ju kompis, där sitter ju alla och pratar med varann om 

facebook och barn och allt vad det där, det här, träning. Men sen i ett formellt 

möte ser ju helt annorlunda ut… (Anställd) 

 

På fikarasterna samtalas det om vardagliga saker och den anställde upplever då ledarna mer 

som jämlikar till skillnad från vid ett möte. Att den anställde här verkar ha givits tillträde till 

ett möte kan tyda på att det finns olika typer och olika grad av formella möten där vissa ändå 

är beroende av de anställdas medverkan. 

 

5.7. Förtroende och roller 

I följande textavsnitt beskriver vi hur roller, förtroende och förväntningar från personalen 

inverkar på hur ledarskapet utformas.  

Enligt Goffman kan ledaren styra andras intryck efter att denne har definierat och förstått 

situationen som råder. Först då kan ledaren besluta hur denne ska agera. I detta skede formas 

masken, det vill säga att ledaren skapar den fasad som tros vara bäst för att i situationen kunna 

styra andras intryck och beteenden i linje med organisationens intressen. Även ledarens egna 

intressen att skapa exempelvis förtroende kan här infrias, men är något som visat sig vara 

även i organisationens intresse då både ledaren och företagets måluppfyllelse påverkas 

negativt om ledarens förtroende skulle komma till skada (Goffman 2009:215f). Utifrån 

Goffmans teori beror det på att ledaren projicerar en bild av både sig själv och sin definition 

av situationen vid varje framträdande denne gör inför de anställda. De anställda bedömer 

denna bild som representativ för hela organisationen och hela arbetsgruppen vilket gör att 

även personalens förtroende för arbetsgivaren skadas. Således ligger det även i 

organisationens intresse att ledarens förtroende inte kommer till skada (Goffman 2009:210f). 

Till detta hör även att som ledare visa på enighet med företaget och förmedla en vi-känsla till 

de anställda vid framträdandena genom att exempelvis uttrycka ”vi har bestämt att” istället för 

”de har bestämt att”, som en av ledarna påpekade.  

Bland ledarna framkom att de måste tänka på vad de säger och gör inför personalen. De 

uppgav även att man som chef ständigt är granskad och att de ständigt måste tänka på vad de 

säger och gör inför personalen eftersom det lätt kan skapas olika tolkningar och rykten av det 

som sägs och görs. Därför kan det kännas lättare att vara på ett möte eller umgås med andra 

chefer som är i samma sits och att man där inte behöver vara lika rädd för hur man uppfattas, 

vilket en av ledarna uppgav.  

 

… men i ledningsgruppen är det ändå, där befinner jag mig med chefer som 

är på samma nivå, så där slappnar jag av lite mer. […] det är så skönt att vara 

i situationer när man är med folk som, som man inte behöver vara lika rädd 

för hur man tolkas eller uppfattas. För annars är du ju som chef alltid i 

blickfånget. […] jag är mer rädd för det att jag ska, vad jag säger och gör, om 

jag går på stan eller om jag sitter i fikarummet tolkas så mycket… det gör 

det, jag är alltid liksom granskad, det kommer tolkas ifrån ’jaha’ och helt 

plötsligt går det rykten om att… vi ska säga upp folk eller att, ja, vad det nu 

är. Då tänker jag ’men gud vad har jag sagt nu’. Nä, men alltså, man får 
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verkligen… man får tänka på hur man uppfattas. Och det, det blir en annan 

sak när man är med, med andra i samma sits. (Ledare)  

 

Ur Goffmans perspektiv skapas därför en slags trygghet och enighet i den bakre regionen som 

får betydelse när framställningen ska äga rum och trovärdighet och vi-känsla ska förmedlas 

till de anställda (Goffman 2009:207). Allt med avseende på att nå organisationens mål och 

samtidigt få personalen att trivas, för om personalen mår bra möjliggör det för att tjäna 

pengar, som en av ledarna framhöll. Ledaren menade även att denne är lojal mot företaget 

genom att jobba för det på detta sätt. Denne uppgav även att det ingår i rollen och syftet med 

chefsbefattningen att vara lojal mot sin chef och företaget för att de ska kunna tjäna pengar 

och uppfylla sina intressen.  

 

Bland ledarna uttrycktes även att man som chef har förväntningar på sig och att det är svårt att 

alltid leva upp till dessa. Förväntningarna beskrevs vara i form av hur en chef ska se ut och att 

denne inte förväntas gå klädd i något annat än kavaj eller kostym. Ledarna befinner sig 

ständigt i personalens blickfång och utifrån Goffmans teori måste ledaren skapa en social 

fasad för att styra intrycken av hur denne uppfattas. Att ledarna tydligt uttryckte att de måste 

tänka på vad de säger och gör fungerar därför som en del i strategin att styra andras intryck 

(Goffman 2009:215f). Att styra de anställdas intryck på detta sätt uppgavs vara viktigt dels för 

att undvika olika tolkningar och att rykten sprids, men framförallt för att förtroendet och det 

ledarskapsmandat de har inte ska komma till skada.  

 

… i fikarummet, om jag tillåter det, så tappar jag ledarskapsmandatet… Och 

då drabbar det mig och företaget och allting annat också. För om jag är med 

på det så tappar jag förtroendet. Så det är egentligen strategiskt beslut att inte 

delta och där det inte har någon strategisk vikt i det andra, så det är 

fortfarande samma roll. (Ledare) 

 

Varje gång som ledaren framträder inför personalen, exempelvis vid en fikarast eller ett möte, 

ställs dennes rätt att leda således på prov (Goffman 2009:210f). En av ledarna uttryckte att 

dennes förtroende skulle komma till skada om denne exempelvis skulle skratta åt en olämplig 

historia på fikarasten, att någon kan känna sig kränkt av historien och därför också av att 

chefen skrattar.  

 

… och det är klart, skrattar jag då då förstärks ju det och på nästa timme sitter 

på möte där du sitter med en människa som tycker sig blivit förorättad och 

kränkt och då gäller det ju verkligen att en annan inte varit med och kränkt 

personen från början, det har jag aldrig råkat ut för i och för sig. (Ledare) 

 

Ett sådant beteende skulle på det sättet bli ett omedvetet instämmande till något som skadar 

personalens förtroende för ledaren.  

 

Strategierna att styra de anställdas intryck handlar inte bara om att ledarna skapar delaktighet, 

utreder varför saker och ting ser ut som de gör eller tänker på vad de säger och hur de beter 

sig, utan även om att uppfylla de förväntningar som finns för att framstå som trovärdig och 

därmed lättare kunna styra andras intryck och uppfylla egna och organisationens intressen. 

Om förväntningarna uppfylls, som en del av strategin att styra andras handlande och 

uppfattning av ledaren själv och situationen, blir det med andra ord lättare för ledaren att nå 
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sina egna och organisationens intressen under förutsättning att situationen är definierad och 

projicerad på ett sätt som inte strider mot de anställdas uppfattning eftersom ledarens fasad då 

kan raseras (Goffman 2009:215f).  

 

Att bära en viss kavaj framkom här som ett konkret sätt att träda in i en specifik roll eller 

mask. 

 

... att ta med och hänga upp fyra olika kavajer, för jag tror vi konstaterade att 

jag hade fyra olika roller. Så vet du vilken roll, det är rollen du går in och 

spelar men du måste sätta in dig mentalt att nu är det den här rollen… 

(Ledare) 

 

Det uppenbarades även en problematik kring att skapa roller och att uppfylla förväntningar på 

detta sätt. Ledaren uppgav att denne inte kunde vara sig själv i och med den klädsel som 

krävdes. Att inte kunna identifiera sig med sin roll måste utifrån Goffmans teori resultera i 

svårigheter med att ikläda sig rätt mask och agera i enlighet med den, ungefär som att utöva 

någon annans ledarskap (Goffman 2009:33). På detta sätt kommer ledarstilen inifrån personen 

själv, likt det naturliga ledarskapet som presenterades i avsnitt 3.2. om tidigare forskning. Häri 

framkommer värdet av att hitta sin ledarstil och bygga på sina styrkor för att känna sig trygg i 

sin ledarstil (Stonefield 1992)
4
 och sin mask.  

 

En av ledarna framhöll att dennes grund för ledarskap ser ut på samma sätt i alla situationer, 

men att rollen som ledare kan ha olika syften beroende på situation, exempelvis om denne 

finns med på ett möte för att driva en fråga eller för att bara tycka till i en fråga. Därmed 

ansåg ledaren sig ha enbart en roll, det vill säga att vara chef, men att denna roll kan ha olika 

syften och olika funktioner beroende på situation, samt att ledaren kan vara på olika sätt som 

chef i olika situationer. I en del situationer, såsom vissa möten, beskriver sig ledaren ta steget 

tillbaka för att inte ta över mötet, medan det i andra möten kan vara dennes roll att styra. Häri 

framträder strategin i form av att ha samma grundläggande värderingar i alla situationer för att 

bli igenkänd och skapa trygghet bland de som leds. Ledaren definierar syftet med att vara 

ledare i situationen och formar sin roll efter detta, det vill säga att tona ner eller förstärka sitt 

beteende och sina värderingar beroende på varför denne befinner sig i en situation, 

exempelvis ett möte eller en fikarast. Därmed gör vi tolkningen att det framkommer ett mer 

diffust maskbyte där aktören ändrar färg på sin mask mer än byter ut den helt (Goffman 

2009:215f).  

 

Att ta steget tillbaka uppger ledaren även vara ett sätt att coacha de anställda och ge ansvar. 

Anpassning sker således inte bara till själva gruppen utan även till syftet med rollen och 

situationen, vilket är något som Hersey och Blanchard inte lyfter fram (Hersey m fl. 

2000:172). Häri framkommer även en ledares tanke om utvecklingspotential hos de anställda. 

Ledaren tror även att ledarskapet ser annorlunda ut beroende på vilka som finns med i 

umgänget och att även om det i stort sätt är liknande situationer kommer de närvarande 

individerna att inta olika roller. Detta kan ur Goffmans perspektiv förklaras med avseende på 

den bakre och främre regionen där maskerna framställs på olika sätt beroende på i vilken 

                                                           
4
 Sidnumrering saknas 
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region, och därmed i vilket sällskap, som individerna befinner sig i. Vid fikarasten närvarar 

individer från båda regionerna och det blir därför angeläget för cheferna att inta en specifik 

mask för att inte avslöja vad som framställts i den bakre regionen där de anställda inte ges 

tillträde. I den främre regionen intar även de anställda olika masker för att inte avslöja det som 

inte ska komma till ledarens kännedom (Goffman 2009:207). 

 

5.5.1. Lojalitet 

Centralt i situationsanpassat ledarskap är att ledaren ska anpassa sitt ledarskap till de anställda 

för att på ett effektivt sätt nå organisatoriska mål. En ledare som på ett skickligt sätt urskiljer 

de anställdas villigheter och förmågor och anpassar sig efter dessa betraktas som en effektiv 

ledare då målen kan uppnås på ett mer effektivt sätt (Hersey m fl. 2000:171f). En av ledarna 

framhöll att denne finns på företaget med ett syfte och jobbar för att företaget ska tjäna 

pengar, det vill säga uppfylla syftet med verksamheten, och att detta i sig motiverar till att 

skapa en god arbetsmiljö som får personalen att må bra.  

 

… jag jobbar för företaget, jag jobbar inte för att vara någon mysdoktor, 

alltså jag jobbar för att vi ska tjäna pengar och det är det som motiverar mig 

till att göra saker som skapar en arbetsmiljö som är bra för människor, för att 

om människorna mår bra så kommer vi tjäna pengar. Alltså, sen tycker jag, 

har jag naturligtvis mänskliga värderingar också och vill att folk ska må bra, 

jag är inte någon tyrann eller nått, men jag tycker fortfarande att man måste 

se till vad syftet med företaget är, för det är ändå därför jag är här. (Ledare) 

 

Detta får till följd att ledarskapet ser ut på ett visst sätt. Ledaren uppgav att det framförallt 

handlar om att denne är lojal gentemot sin chef och företaget, men även lojal mot den 

frånvarande parten för att ingen ska komma till skada då detta kan störa måluppfyllelsen. Vad 

gäller ledarstilens anpassning till dem som leds har ledaren uttryckligen frågat sina anställda 

vad de har för förväntningar och behov av denne som chef. Detta för att lättare kunna uppfylla 

deras behov och få dem att trivas. Hersey och Blanchard menar att ledaren mer läser av sin 

omgivning, men här framkommer en annan aspekt, att ledaren faktiskt kan tala med de som 

leds för att lättare och mer effektivt kunna anpassa sitt ledarskap efter dessa för att nå målen 

(Hersey m fl. 2000:171f). 

 

En av ledarna framhöll att denne tagit ett strategiskt beslut om att vara lojal den frånvarande 

parten och inte delta i sådant prat som gör att personer eller företaget far illa. Ledaren menar 

att detta, att vara lojal och inte delta i så kallat skitsnack, skapar förtroende hos medarbetarna 

eftersom de vet att ledaren inte kommer stödja sådant prat som handlar om dem.   

  
… det finns jätte jättemånga liknande situationer där jag känner jag haft nytta 

utav den inställningen och de liksom, de besluten jag har tagit för det har 

gjort att har inte behövs hamna i svåra situationer där jag behövt undra hur 

jag ska bete mig. Jag har redan från början bestämt mig för att ’jag vill inte 

vara en del av det’, och det är ju därför jag också haft möjlighet, trots X år i 

företaget att ändå gå in som X-chef, för jag hade ju kunnat sabba den 

möjligheten många gånger genom att agera illojalt, genom att liksom hänga 

med och vara en del av olika saker. Så tror jag ändå det att, när jag sökte 

jobbet som X-chefsjobbet som många vet då att jag inte har deltagit i 

skitsnack, alltså, för vi, folk uppfattar ju sånt, och de känner då en viss 

trygghet också, de flesta tycker att det är ganska skönt för de vet att den 
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dagen de snackar skit om mig så kommer ledaren inte stödja det heller. 

(Ledare) 

 

Ledaren uppgav dock att det i stunden kan kännas påfrestande att stå emot då andra inte kan 

få medhåll i pratet och för att denne inte kan delta i umgänget. Trots detta upplever ledaren att 

det ändå är och har varit värdefullt att ha den inställningen att inte delta. Eftersom det enligt 

Goffman är andra individer och deras upplevelser av situationen som styr om fasaden raseras 

eller upprätthålls blir det vid sådana tillfällen extra viktigt för ledaren att definiera och förstå 

hur denne ska uppträda och bevara sin mask och därmed sitt anseende. Med detta sagt innebär 

det ur Goffmans perspektiv att situationer som fikaraster medför en större risk för störningar i 

ledarens framträdande och att masken raseras, än vid formella möten med andra chefer 

(Goffman 2009:210f). 

 

5.8. Mål och framtidsbild - syfte med organisationen och ledarskapet 

I följande textavsnitt redogör vi för ytterligare faktorer som påverkar hur ledarskapet utformas 

och anpassas till de anställda.  

En av ledarna framhöll vikten av att ha tydliga mål i vad som ska uppnås, men även att som 

ledare ha denna framtidsbild klar för sig och känna en trygghet inför den. En klar framtidsbild 

uttrycktes vara en förutsättning för att klara av att driva förändringar och ger stora möjligheter 

att lyckas. I och med samhälleliga förändringar och förändringar i organisationen menade 

denne att det ställs allt större krav att som ledare veta framtidsbilden och förstå var de är på 

väg. Framtidsbilden är även viktig att kommunicera och förmedla till de anställda för att alla 

ska vara införstådda med vad det är som gäller och vart verksamheten är på väg.  

Det framhölls av en ledare att ledarskapet ändras beroende på hur och om målen uppnås. I de 

enheter som fungerar bra och där målen uppnås är ledarskapet på ett sätt, medan det är på ett 

annat sätt i de enheter som inte är införstådda med vad som gäller. Ledaren uttryckte att man 

som chef måste fördjupa sig i varför det ser ut som det gör i enheterna, det vill säga varför det 

fungerar bra i vissa och mindre bra i andra, och utefter det ändra sitt ledarskap och agera. 

 

Därmed är det inte bara de anställda och tillståndet i gruppen som påverkar hur ledarskapet 

ändras, utan organisationens mål som gör att ledarskapet behöver anpassas för att uppnå 

målbilden, såväl den kortsiktiga som långsiktiga. Beroende på hur målen uppnås och om de 

uppnås utformar denne ledaren olika ledarskapsstilar. Detta är även något som Hersey och 

Blanchard påpekar, att det finns fler faktorer som inverkar i en situation och som således 

påverkar vilket ledarskap som ledaren utövar. Individens och gruppens villigheter och 

förmågor är hos denne ledare inte i fokus men framträder som en del i hur ledarskapet 

utformas då denne även uttryckt att ledarskapet oftast utövas gentemot individen och att 

ledaren ger det bemötande som denne tror är nödvändigt för att uppnå målen (Hersey m fl. 

2000:172, 175). Ur Goffmans perspektiv ändras ledarens masker beroende av hur 

måluppfyllelsen ser ut i de olika enheterna. Att utreda varför något ser ut som det gör blir som 

ett steg i att definiera situationen, här med fokus på målen i sig och om de uppnåtts eller inte, 

för att sedan kunna styra andras intryck på lämpligt sätt. Därmed synliggörs en strategi i hur 

andras intryck och beteenden kan styras (Goffman 2009:215f).  
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En av ledarna lyfte fram värdet för måluppfyllelsen att som ledare kunna känna av den man 

pratar med. Detta handlar om att dels känna av hur individen mår, men även att få en 

uppfattning om den anställde har förstått framtidsbilden, samt ifrågasätta om framtidsbilden 

verkligen är klar eller om den är bristfällig eller missuppfattad.  

 

… Och det gäller hela tiden att känna av… ja, känna av den man… har 

samtalet med. Dels känner man ju av, och det är lite av en magkänsla man 

har, hur, hur mår personen ifråga, hur, jag var inne på det tidigare att man 

har, att man har köpt framtidsbilden… vart är det vi är på väg liksom, för 

att… vi jobbar oerhört mycket med förändringar och vi vet var vi ska 

någonstans, och det, det är ju lite granna det, att har man framtidsbilden klar 

för sig […] och det är den jag måste känna av. Jag kan ju ställa frågan, har du 

bilden klar för dig var vi ska vara om tre år eller fyra år eller något sånt där, 

och då kan ju jag få till svar, ja det har jag. Men man kan ju, och då kan man, 

ibland så är det så att, ja, det, den personen har det, men ibland så kan man 

faktiskt känna att; nej men, är det, är det verkligen så. (Ledare) 

 

Enligt Goffmans teori projicerar alla individer en bild av sig själv och sin definition av 

verkligheten på omgivningen och de anställdas definition blir därför viktig för att bedöma om 

de förstått och anammat framtidsbilden. Detta för att en klar framtidsbild är en förutsättning 

för att klara av att driva förändringar och ger stora möjligheter att lyckas, enligt ledaren. 

Därmed kan även de anställda skapa olika fasader utefter vad som tros vara bäst för att i 

situationen kunna styra omgivningens intryck och beteende i linje med de egenintressen som 

finns. Med andra ord skapar även de anställda olika masker och roller för att styra chefernas 

intryck och beteende för att exempelvis bli mer delaktiga i arbetsprocessen eller kunna 

påverka sina arbetstider (Goffman 2009:215f). 

 

En av ledarna framhöll vikten av att som ledare kommunicera och tydliggöra företagets 

ramar, men även företagets framtidsbild för att se till att de anställda förstår ramarna och vad 

de har att röra sig inom. Därefter, när förståelsen är uppnådd, blir det viktigt att involvera och 

göra dem mer delaktiga. Ledaren anser att delaktighet motiverar de anställda till att trivas på 

arbetet och göra ett bra jobb. Likt det Goodson m fl. (1989) påpekar i sin studie Situational 

Leadership Theory. A test of leadership prescriptions anser ledaren här att alla anställda har 

gemensamma behov (Goodson m fl. 1989:459), närmare bestämt ett behov av delaktighet för 

att trivas på arbetet. Hersey och Blanchard förespråkar att vissa ledarskapsstilar är bättre 

anpassade till vissa personer mer än andra. De påpekar således inte att ett delaktigt 

ledarskapsbeteende skulle vara något som alla typer av människor föredrar, vilket denne 

ledare gör (Hersey m fl. 2000:178). Dessa konkreta handlingar, att kommunicera och skapa 

delaktighet och inflytande kommer till uttryck i vad Goffman benämner som den främre 

regionen i organisationen, och framstår här som en strategi för att styra andras intryck och 

uppfylla egna och organisationens intressen (Goffman 2009:207). I detta framkommer en 

aspekt av att ledaren först måste godta den bild av verkligheten och förståelse av ramarna som 

de anställda uppger. Därmed kan även de anställdas fasad raseras om ledaren inte anser att 

individen helt har förstått vilka mål och ramar företaget har (ibid. s. 210f).  
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5.9. Omständigheter och resurser 

I detta textavsnitt och sista tema presenterar vi omständigheter och resurser som påverkar 

ledarskapet och dess anpassning.  

En av ledarna framhöll att det är företagets ramar, såsom ekonomisk budget och arbetstider, 

som begränsar eller möjliggör för de anställdas delaktighet i arbetsprocesserna, det vill säga 

vad de kan påverka och inte påverka. Vid större påverkansmöjlighet ges större utrymme för 

delaktighet. Likt Hersey och Blanchard nämner ledaren att organisationen påverkar vilket 

ledarskap som kan utövas, huruvida de anställda kan vara delaktiga i arbetet eller inte (Hersey 

m fl. 2000:172, 175).  

En av ledarna framförde att denne kan ge gruppen resurser för att utföra en viss uppgift. Dock 

kan det bli så att ledaren blir delaktig i att de anställda inte klarar uppgiften genom att 

resurserna inte är tillräckliga då de begränsas av exempelvis budgetkrav. Ledaren menar att 

detta är sådant man får testa sig fram till, och även införa resurserna på nytt om gruppen inte 

lyckas lösa uppgiften med de befintliga resurserna.  

 

Jag kan ju själv ha varit delaktig i att sätta dom i den situation dom sitter i. 

Du får budgetkrav och det är klart man provar ju. Vi ska ju leverera in det vi 

är satta att leverera in och då provar du. Men det kan vara någonting som att 

vi tagit bort för dom det som inte gått att ta bort, utan korthuset ramlar och då 

får du vara beredd på att föra in det igen för att få upp det. (Ledare) 

 

Ledaren beslutar om vilka resurser som ska införas, ökas eller minskas, och gör detta utifrån 

ett syfte att lösa uppgiften och nå organisatoriska mål. Således framkommer en anpassning till 

gruppen som leds, det vill säga att resurserna måste återinföras om de inte klarar att lösa 

uppgiften, samt att denne därigenom anpassar sitt ledarskap till dem som är satta att lösa 

uppgiften. Ledaren påpekade att resurser såsom budgetkrav kan påverka att en grupp med 

anställda inte kan arbeta vidare med en arbetsuppgift, att de fastnar. De anställda behöver 

således inte sakna kompetens för att de inte kan arbeta vidare med en uppgift. Ledaren 

uttryckte även att dennes ledarskapsstil anpassas efter de ledda när de kört fast i uppgiften. 

Hos en ledare framkom även att omständigheter såsom ökat ansvar och hög arbetsbelastning 

påverkar att denne inte kan vara så lyssnande som denne önskar. Genom det som framkommit 

av de olika ledarna nämns även andra faktorer än just de anställda som kan inverka i en 

situation och således påverka vilket ledarskap som utövas, likt Hersey och Blanchards 

ledarskapsmodell (Hersey m fl. 2000:172, 175). 

 

En av de anställda framförde att ledarskapet är detsamma i olika situationer även om 

förutsättningarna är olika såsom tiden, det vill säga att de måste göra på ett visst sätt för att det 

inte finns något val. Chefen involverar fortfarande genom diskussioner och att lyssna. På så 

sätt tycker inte denne att ledarskapet ändras. En annan anställd upplever att ledarskapet känns 

mindre välanpassat när oenigheter uppstår vilket denne tror beror på att chefen fått order till 

att ta vissa beslut som strider mot tidigare tagna beslut. Den anställde är här medveten om att 

det finns begränsningar i olika resurser, såsom begränsat med tid att utföra en viss uppgift, 

som gör att ledarskapet måste ändras gentemot de anställda. Den anställde uppgav dessa yttre 
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omständigheter som bidragande till oenigheterna och att ledarskapet då känns mindre 

välanpassat.  
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6. Sammanfattning och slutsatser  

I detta avsnitt redovisas först en sammanfattning av det vi kommit fram till i studien utifrån 

våra två frågeställningar. Därefter presenterar vi slutsatser och en kort diskussion kring våra 

reflektioner av Hersey och Blanchards situationsanpassade ledarskapsmodell. Vidare 

diskuterar vi vår metod, vad vi kunnat göra annorlunda i förfarandet. Avslutningsvis ger vi 

förslag på fortsatt forskning i ämnesområdet.   

 

6.1. Sammanfattning 

6.1.1. Vad är det i situationen som påverkar vilket ledarskap som tillämpas på en 

individ/personalgrupp? 

Med hjälp av vald teori och modell har vår studie visat att det är fler faktorer än individerna i 

gruppen som påverkar hur ledarskapet utformas och anpassas. Hersey och Blanchard 

fokuserar i sin modell av situationsanpassat ledarskap på att ledaren så effektivt som möjligt 

ska anpassa sig till sina anställda för att de effektivt ska kunna uppnå organisatoriska mål 

(Hersey m fl. 2000:171f). Vi har genom studien funnit att samtliga ledare tillämpar ett 

anpassat ledarskap och ger det bemötande som de tror är bäst i situationen. Studien har visat 

att ledarskapet är olika i olika situationer. Detta har visat sig genom att en och samma ledare 

kan ge olika ledarskap till olika individer och olika grupper beroende på deras erfarenhet och 

kompetens, beroende på om den anställde är en ny eller inte, samt beroende på om de 

anställda klarar av att lösa en uppgift eller fastnar i dess förfarande. Ledarnas 

situationsanpassning har på så sätt visat sig tydligt i undersökningen. Utifrån Goffman (2009) 

använder ledarna flera masker som de byter mellan beroende på situation. Vi fann även att 

ledarnas maskbyte inte alltid behöver ske så tydligt eller bytas ut helt, utan att masken kan 

byta färg eller ändra karaktär.  

 

Det har även framkommit att ledarna har velat ge sina anställda ett bemötande som kan 

utveckla dessa och få dem att växa i sin arbetsroll och bli bättre på sina arbetsuppgifter. Detta 

genom att vara coachande och uppmuntrande, ge ökat ansvar, skapa delaktighet och själv ta 

steget tillbaka om så skulle behövas, samt fungera som ett stöd och bollplank. Därmed finns 

en tanke om att organisationens mål lättare och mer effektivt kan nås om personalen trivs och 

är motiverade. Ledarens tanke om de anställdas utvecklingspotential formar således 

ledarskapsbeteendet. Att vara coachande och uppmuntrande, ge ansvar, skapa delaktighet och 

att som ledare ta steget tillbaka har genom Goffman (2009) framkommit som olika strategier 

för att försöka styra och forma de anställdas intryck och beteenden i en strävan att nå de 

organisatoriska målen. Således är masken en del av hur strategin yttras. 

 

Ledarskapet påverkas även av organisationens utvecklingsfas och målbild. Utvecklingsfasen 

och målbilden avgör vart organisationen är på väg och därmed även vart ledaren och de 

anställda är på väg i arbetsprocessen. Det ingår i ledarens uppgift att förmedla och 

kommunicera riktning så att de anställda vet och förstår hur de ska arbeta för att nå målen och 

uppfylla syftet med organisationen, det vill säga att tjäna pengar. Måluppfyllelsen är därmed i 

fokus och påverkar även hur ledarskapet och dess mask ändras. Olika ledarstil behöver därför 
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tillämpas beroende på om och hur målen uppnås. Ledaren undersöker således varför 

personalen inte klarar att uppnå målen i vissa enheter och varför de klarar det i andra för att 

veta hur ledarskapet ska utformas på bästa sätt för att organisationen ska uppnå målen. Att 

undersöka varför det ser ut som det gör har utifrån Goffman (2009) framkommit som 

ytterligare en strategi att styra andras intryck för att nå organisatoriska mål.   

 

Vi har även funnit att gruppens storlek påverkar ledarskapet i form av att den möjliggör eller 

begränsar för ledaren att utöva ett personligt ledarskap, det vill säga att anpassa sitt ledarskap 

och ge det bemötande som varje enskild individ behöver. Ledarskapets anpassning till 

gruppens storlek möjliggörs eller begränsas i sin tur av omständigheter och resurser såsom 

budget samt graden av arbetsbelastning och ansvar hos ledaren. Detta hör samman med 

organisationens utvecklingsfas och målbild, vilket även avgör om delaktighet kan skapas.  

 

Studien har även visat att syftet med olika situationer och syftet med ledarens roll i 

sammanhanget påverkar hur ledarskapet utformas. Lojaliteten, både gentemot den 

frånvarande parten och organisationen, har framstått som en viktig grund och förutsättning för 

att kunna uppfylla syftet med ledarens befattning och därmed även organisationens syfte. Att 

skapa förtroende och förmedla trovärdighet som ledare förefaller som strategier i 

intrycksstyrningen och formar således hur ledarskapet kommer till uttryck.    

 

Genom Goffmans (2009) synsätt fann vi att fikaraster och möten kunde synliggöras som två 

skilda regioner i organisationen, en främre och en bakre region. Studien har därigenom visat 

att rollerna och ledarskapet ser olika ut beroende på i vilken region, och därmed i vilket 

sällskap, som ledaren befinner sig i. Den främre regionen formar ledarskapet genom ledarens 

strävan att uppfylla förväntningar och agera lojalt för att förhindra att olika tolkningar och 

rykten sprids bland personalen, för att skydda sitt ledarskapsmandat och bevara förtroendet 

gentemot de anställda. Även detta som en strategi att styra intrycken med avseende att 

organisationens mål och intressen ska kunna uppfyllas. Den bakre regionen, där endast ledare 

ges tillträde, skapar trygghet och enighet samt förbereder för det som ska förmedlas 

respektive inte förmedlas i den främre regionen. 

 

6.1.2. Vilka likheter och olikheter har framkommit utifrån Hersey och Blanchards 

situationsanpassade ledarskapsmodell?  

I studien har det framgått att ledarskapet anpassas efter situationen och de anställda, vilket 

Hersey och Blanchard förespråkar att det bör göra (Hersey m fl. 2000:171f). I vår studie har 

det framkommit att ledarskapet även har anpassats till de anställdas olika personligheter vilket 

Hersey och Blanchard däremot inte belyser i sin modell då de anser att alla individer är olika i 

olika situationer, att individens beteende, villighet och förmåga, är beroende av uppgiften och 

således inte är något genomgående (ibid. s. 175f). Ytterligare två olikheter som vi kunnat 

urskilja genom vår empiri var att ledarskapets anpassning även beror på hur ledaren tror att de 

anställda vill bli ledda. Utgångspunkten i Hersey och Blanchards modell är att ledaren utövar 

det ledarskap som denne tror är mest lämpligt och inte efter de anställdas önskemål. Ledarna 

anpassade även sitt beteende till syftet med situationen, att denne bland annat tar distans, 



  

38 

steget tillbaka, för att de anställda ska kunna arbeta självständigt. Enligt ledarna är avsikten 

med att anpassa ledarskapet överensstämmande med Hersey och Blanchards utgångspunkt, 

det vill säga för att uppnå ett välanpassat ledarskap (ibid. s. 171f).  

 

Likt det Hersey och Blanchard tar upp i sin modell har vi genom undersökningen funnit att 

andra omständigheter än de anställda inverkar på vilket ledarskap som utövas i olika 

situationer. Ledarna har belyst gruppens storlek som en betydande faktor för vilket ledarskap 

som utövas, vilken är en omständighet som Hersey och Blanchard inte nämner. De övriga 

faktorer som ledarna menat påverkat deras ledarskap kan inräknas till vad Hersey och 

Blanchard nämner tillhör omständigheter inom organisationen. I studien visade det sig dock 

att faktorer såsom organisationens utvecklingsfas och målbild var centralt för hur en ledare 

utformade sitt ledarskap och den anställde var således inte i fokus, vilket står i kontrast till 

Hersey och Blanchards framföranden (Hersey m fl. 2000:172, 175).  

 

Hersey och Blanchard skriver att en individ kan behöva ledas annorlunda än en grupp då alla 

individer kan ha olika villigheter och förmågor (Hersey m fl. 2000:176). I vår studie har vi 

sett att ledarna försöker anpassa ledarskapet efter de olika anställda som grupp när det inte 

finns möjlighet till att utföra ett individuellt ledarskap samt att en ledare uttryckt att denne 

oftast leder individuellt. Det har således funnits en medvetenhet om att en individ kan behöva 

ledas annorlunda tillskillnad från gruppen.  

 

En intressant aspekt som framkommit i vår studie är att olika ledarskapsstilar kan upplevas på 

olika sätt för de anställda. Tillexempel har ledarna i denna studie nämnt att en känsla av 

frustration uppkommer om ledaren skulle vara vägledande och utförligt tala om hur saker ska 

göras för någon som är erfaren och redan vet hur den ska gå till väga för att utföra uppgiften. 

Hersey och Blanchard belyser inte detta tillräckligt tydligt och avser, som tidigare nämnt, att 

beskriva de mest effektiva samt de minst lämpade ledarskapsstilar för olika situationer. De 

anställdas olika upplevelser kan således ses som något underförstått genom att vissa 

ledarskapsstilar är bättre lämpade än andra (Hersey m fl. 2000:171f, 187).  

 

Det har även framkommit av ledarna att de tror att samtliga anställda vill ha kommunikation, 

bra arbetsklimat och bra stämning på arbetsplatsen. Även delaktighet ansågs av ledarna bidra 

till ökad motivation bland de anställda. Enligt den tidigare forskning som utförts med 

avseende att pröva Hersey och Blanchards modell visade resultaten att ledaren bör ge mer 

socioemotionellt stöd oavsett vilka som ska ledas för att frambringa positiva attityder hos de 

anställda (Goodson m fl. 1989:459). Att samtliga anställda skulle ha samstämmiga behov 

skiljer sig från vad Hersey och Blanchard utgår ifrån i sin modell. De anser att människor med 

olika nivåer av förmågor och villigheter eller säkerheter har olika behov (Hersey m fl. 

2000:178).  

 

Att en ledare först måste delge företagets ramar och framtidsbild för att kunna skapa 

delaktighet för de anställda är något som Hersey och Blanchard inte nämner i sin modell men 

som visat sig genom denna studie (Hersey m fl. 2000:185). Vi har genom studien funnit att de 

anställda kan vara på fler sätt än vad Hersey och Blanchard redogör för. De anställda har 
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genom ledarna beskrivits som erfarna och kompetenta, nya anställda eller inte samt som 

kapabla till att utföra en uppgift eller de som fastnar när de genomför den. En av ledarna 

beskrev att de anställda kunde vara på endast två olika sätt, de som inte utför arbetet som de 

ska eller de som är på annat sätt, vilket skiljer sig från vad Hersey och Blanchard beskriver i 

sin modell. Hersey och Blanchard framställer betydligt fler sammansättningar än dessa två av 

huruvida den anställde är förmögen och villig eller säker (ibid. s. 178).  

 

En aspekt som Hersey och Blanchard inte belyser i sin modell men som vi funnit genom vår 

empiri är att ledaren tillfrågar den anställde vad denne har för behov, hur den anställde vill att 

chefen ska uppträda gentemot denne. Ledaren kunde därmed anpassa ledarskapet väl utefter 

den som leds, utan att behöva diagnostisera och tillämpa det ledarskap som ledaren tror är 

mest lämpligt (Hersey m fl. 2000:171f). Detta kunde möjliggöras då den anställde var tydlig 

med vad denne ville. Förutsättningen är således att den anställde kan uttrycka sig och 

tydliggöra sina önskemål och behov.  

 

Genom studien har det framkommit att distans mellan ledare och anställd kan försvåra 

ledarskapets anpassning till individen eller gruppen, vilket är en aspekt som Hersey och 

Blanchard inte presenterar i sin ledarskapsmodell (Hersey m fl. 2000:171f). De anställda har 

även uttryckt att de tror att en mindre personalgrupp underlättar för ledaren att utöva ett mer 

anpassat ledarskap till den enskilda individen. Att det skulle vara svårare att leda en stor 

grupp tillskillnad från en minde är inget som Hersey och Blanchard belyser i sin modell (ibid. 

s. 176). 

 

I studien har det visat sig att de anställda delvis är nöjda med det ledarskap som ledarna 

utövar gentemot dem och de upplever ledarskapet som välanpassat. Detta trots att ledarna inte 

alltid tillämpat de ledarskapsstilar som Hersey och Blanchard förespråkar i sin modell. 

Ledarskapet kan alltså upplevas som välanpassat hos den anställde trots att modellen inte 

stämmer in. Utifrån Hersey och Blanchards modell har även en del av ledarstilarna 

framkommit som en blandning av olika ledarstilar, varav en framträdde som en kombination 

av ett deltagande och ett säljande ledarskap. Vi har ibland har haft svårt att helt urskilja 

ledarskapet hos vissa ledare och de anställdas villigheter och förmögenheter. Samtidigt har 

ledarstilarna i empirin varit rika och varierade och innefattat olika drag, inte minst med 

avseende på olika situationer.  

 

6.2. Slutsatser 

Genom studien har vi sett att olika situationer formar ledarskapet genom vad ledaren tror är 

det bästa bemötandet att ge till de anställda. Utifrån det som framkommit i vår empiri kan vi 

dra slutsatsen att omständigheter som gruppens storlek samt budget och resurser begränsar 

eller möjliggör för att helt anpassa ledarskapet till individen. I fokus stod även 

organisationens målbild som inverkade på hur ledarskapet utformades, vilket bland annat gavs 

uttryck genom att skapa förtroende och skydda sitt ledarskapsmandat för att göra det möjligt 

att nå målen. Hersey och Blanchard (2000) behandlar inte i sin modell att gruppens storlek 

och företagets målbild inverkar på hur ledarskapet utformas utefter de anställdas villigheter 
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och förmågor. Genom vad som framkommit i studien drar vi även slutsatsen att själva syftet 

med ledarens roll i sammanhanget, och syftet med situationen, påverkar vilket ledarskap som 

tillämpas på de anställda. Ytterligare en slutsats vi drar är att ledarna i vår empiri inte alltid 

leder på det sätt som Hersey och Blanchard (2000) beskriver som mest lämpligt. Trots detta 

upplevs ledarskapet som delvis välanpassat enligt de anställda, vilket är en olikhet vi funnit i 

förhållande till Hersey och Blanchards (2000) ledarskapsmodell.  

 

6.3. Diskussion 

Genom vad som framkommit av Hersey och Blanchards modell uppfattar vi det märkligt att 

alla människor inte skulle dela behovet av att erhålla ett mer socioemotionellt stöd av sin 

ledare. Även om alla människor har olika behov och leds bäst på olika sätt har vi har svårt att 

relatera till att en ledare som är mer lyssnande och stödjande skulle bidra till ett mindre 

välanpassat ledarskap på vissa anställdas prestation (Hersey m fl. 2000:182f, 186).  

 

Vi har även reflekterat kring att modellens tillämplighet kan försvåras ur den aspekten att 

Hersey och Blanchard inte tar hänsyn till avståndet när ledaren ska läsa av sina anställda. 

Avståndet skulle således göra det svårare för ledaren att veta vilket ledarskap som är mest 

lämpligt att utöva (ibid. s. 171f). Modellen skulle därför kunna korrigeras så att den passar 

dagens samhälle där det blir allt vanligare att anställda arbetar på distans, exempelvis 

hemifrån (Allvin m fl. 2006:37). 

 

6.3.1. Metoddiskussion  

Det hade varit intressant att se hur resultaten skulle sett ut om vi genomfört intervjuer med 

fler än tre stycken anställda. Förmodligen skulle vi kunna se fler likheter och olikheter 

gentemot Hersey och Blanchards modell genom att vi skulle fått fler perspektiv på 

ledarskapet. Det hade även varit värdefullt att intervjua fler chefer för att finna fler faktorer i 

situationen som skulle kunna påverka vilket ledarskap som utövas gentemot de anställda. 

 

Genom intervjuerna framkom det av ett par medverkande att vissa begrepp var svårförståliga 

såsom ”ledarskap” och ”situation”. Därav hade det varit bra att definiera mångtydiga begrepp 

innan intervjun för att skapa en gemensam förståelse mellan intervjuare och intervjuperson. 

Detta betyder att de medverkande som inte yttrade svårigheter med att förstå dessa begrepp 

har kunna haft en annan förståelse av dessa begrepp än vad vi haft.  

Vidare i analysen av vårt material, närmare bestämt vid meningskoncentreringen, framkom 

det att uttalanden som senare visade sig vara relevanta inte tagits med. Detta innebar att vi 

fick återgå till våra intervjuutskrifter. Detta har dock inte inneburit några svårigheter då vi 

båda varit närvarande vid samtliga intervjuer och därför haft en god överblick över allt 

material. 

Vi har från första början varit medvetna om att det är svårt att genomföra en intervju. Som 

relativt ovana forskare med liten erfarenhet inom forskningspraktiken har vi sett detta som en 

lärorik process och lärdom inför framtida forskning. Det finns alltid saker som kan göras 
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bättre och vi hade exempelvis kunnat ställa fler följdfrågor, men att intervjua är en konst och 

ett hantverk som kräver erfarenhet.   

 

6.4. Fortsatt forskning 

I denna studie har olika faktorer i organisationen haft en betydelse för vilket ledarskap som 

utövas. Av den anledningen vore det intressant att vidare undersöka vad som möjliggör och 

begränsar för ledaren att utöva det mest lämpliga ledarskapet.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev till ledare 

 

Örebro Universitet     2011-xx-xx 

 

Informationsbrev om medverkan i en intervju 

– en undersökning om ledarskap 

 

Hej! 

 

Då vi tidigare pratats vid känner Du till att vi är två studenter som läser 

Personalvetarprogrammet på Örebro Universitet och som under höstterminen 2011 ska skriva 

en C-uppsats om ledarskap.  

 

Vårt syfte är att undersöka hur ledarskapet eventuellt ändras i olika situationer med avseende 

på relationen mellan chef och anställd. Vi önskar genomföra en intervju med Dig som 

uppskattningsvis tar 40-50 minuter där din medverkan blir i form av att svara på frågor kring 

Ditt ledarskap. Som vi nämnt i tidigare mail önskar vi även intervjua en person som Du är 

chef över för att få ytterligare en aspekt av ledarskapet. Fundera därför gärna över någon 

anställd som vi kan få möjlighet att genomföra en intervju med.   

 

Informationen som vi får del av vid intervjutillfället är konfidentiell. Detta innebär att alla 

medverkande är anonyma samt att informationen som anförtros oss inte sprids till obehöriga. 

Vid önskemål kan även organisationen vara anonym.  

 

När intervjun genomförts kommer Du ges möjlighet att ta del av sammanställningen av 

intervjumaterialet samt ge Ditt samtycke till att det används i vårt arbete. När uppsatsen är 

färdigställd och examinerad kommer studien givetvis vara tillgänglig för Dig och din 

organisation.   

 

Vår förhoppning är att resultaten av denna undersökning ska bidra med ny kunskap och 

inspiration även till Dig som ledare och yrkesverksam inom personalområdet.  

 

Vi är mycket tacksamma över det intresse Du visat av att medverka i vår studie och ser fram 

emot kommande intervjutillfälle.  

 

 

 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor och funderingar! 

 

Caroline Lyngen             Anna-Clara Svensson 

076 246 34 27                                          070 753 24 61 

caroline_lyngen@hotmail.com           annaclara.svensson@hotmail.com  

 

  

mailto:caroline_lyngen@hotmail.com
mailto:annaclara.svensson@hotmail.com


  

 

Bilaga 2 – Informationsbrev till anställd 

 

Örebro Universitet     2011-xx-xx 

 

Informationsbrev om medverkan i en intervju 

– en undersökning om ledarskap 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser Personalvetarprogrammet på Örebro Universitet och som under 

höstterminen 2011 ska skriva en C-uppsats om ledarskap. Vi har varit i kontakt med Din chef 

X som har frågat om Du vill medverka i vår studie. Med detta brev vill vi ge ytterligare 

information om studien och även försäkra oss om att Du vill medverka.  

 

Vårt syfte är att undersöka hur ledarskapet eventuellt ändras i olika situationer med avseende 

på relationen mellan chef och anställd. Vi önskar genomföra en intervju med Dig som 

uppskattningsvis tar 40-50 minuter där din medverkan blir i form av att svara på frågor kring 

ledarskapet och Dig som anställd. Vi önskar intervjua både chef och anställd för att få två 

aspekter av ledarskapet.  

 

Informationen som vi får del av vid intervjutillfället är konfidentiell. Detta innebär att alla 

medverkande är anonyma samt att informationen som anförtros oss inte sprids till obehöriga.  

 

När intervjun genomförts kommer Du ges möjlighet att ta del av sammanställningen av 

intervjumaterialet samt ge Ditt samtycke till att det används i vårt arbete. När uppsatsen är 

färdigställd och examinerad kommer studien givetvis vara tillgänglig för Dig och Din 

organisation.   

 

Vår förhoppning är att resultaten av denna undersökning ska bidra med ny kunskap och 

inspiration även till Dig i framtida arbetsliv. 

 

Vi är mycket tacksamma över det intresse Du visat av att medverka i vår studie och ser fram 

emot kommande intervjutillfälle.  

 

 

 

Du är välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor och funderingar! 

 

Caroline Lyngen             Anna-Clara Svensson 

076 246 34 27                                          070 753 24 61 

caroline_lyngen@hotmail.com           annaclara.svensson@hotmail.com  
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Bilaga 3 – Intervjuguide för ledare 

 

Intervjuguide för ledaren 

Presentation: 

 Tack för Er medverkan!  

 Vilka vi är och var vi kommer ifrån 

 Om uppsatsen 

o Informera om syftet med studien 

o Informera om uppläggningen av studien 

o Studiens angelägenhet och användningsområde  

o Studiens tillgänglighet  

 Valet av intervjuperson och valet av att intervjua chef och anställd 

 Ta del av en sammanställning av intervjumaterialet och ge godkännande till att det 

används och publiceras 

 Ta del av färdig studie 

 Anonymitet och konfidentialitet  

o Företagets anonymitet? 

o Fokuset är inte dem som individer/ inte ute efter att bedöma eller värdera ditt 

ledarskap utan vill samla information om hur du leder. 

 Rätten att avstå, inte svara på frågor eller avbryta intervjun 

 OK att intervjun spelas in och att vi antecknar? 

 Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 

 

Intervjufrågor: 

Bakgrundsinformation  

 Ålder? 

 Utbildning/bakgrund? 

o Hur länge har du varit i personalbranschen? Hur tog du dig hit? 

 Position i företaget?  

o Hur länge har du varit chef? 

o Hur många anställda är det som du leder?   

 Arbetsuppgifter? 

 Tid i företaget? 

o Hur länge har du jobbat i företaget?  

o Hur länge har du varit chef på företaget? 

 

 

Tema Ledarskap 

 Kan du berätta om ditt ledarskap? 

o Vad är det som gör att du leder på det sättet?  

 Exempel? Kan du berätta om något sådant tillfälle?   

o Möten? Individuella samtal? Fikaraster? 



  

 

Tema Situationsanpassning  

 Hur skulle du beskriva den personalgrupp du leder?  

o Vad är det som gör att du upplever dem så? 

 Vad krävs av dig som chef för att leda den här gruppen? 

 Vad tror du är det som bestämmer hur ditt ledarskap ser ut? Exempel? 

o Ser ditt ledarskap annorlunda ut i olika situationer? Exempel? 

o Möte? Individuella samtal? Fikaraster? 

 Vad är det som gör att det ändras? 

 Hur tänker du när du utformar ditt ledarskap? 

o Ser du till gruppens/individens egenskaper? Exempel? 

 

 

Avslutning: 

 Hur har intervjun känts? 

 Finns det något du vill tillägga? 

 Har du några frågor? 

 Vi vill även påminna om att du har rätt att ångra det som sagts och kommer få chans 

att läsa och godkänna sammanställningen av intervjun 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bilaga 4 

 

Intervjuguide för anställd 

Presentation: 

 Tack för Er medverkan!  

 Vilka vi är och var vi kommer ifrån 

 Om uppsatsen 

o Informera om syftet med studien 

o Informera om uppläggningen av studien 

o Studiens angelägenhet och användningsområde  

o Studiens tillgänglighet  

 Valet av intervjuperson och valet av att intervjua chef och anställd 

 Ta del av en sammanställning av intervjumaterialet och ge godkännande till att det 

används och publiceras 

 Ta del av färdig studie 

 Anonymitet och konfidentialitet  

o Företagets anonymitet? 

o Fokuset är inte dem som individer/ inte ute efter att bedöma eller värdera 

ledarskapet 

 Rätten att avstå, inte svara på frågor eller avbryta intervjun 

 OK att intervjun spelas in och att vi antecknar? 

 Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 

 

Intervjufrågor: 

Bakgrundsinformation 

 Ålder? 

 Utbildning/bakgrund?  

 Position i företaget?  

o Arbetsuppgifter? 

o Tid i företaget? 

 Hur länge har du jobbat i företaget?  

 Hur länge har du och din chef arbetat ihop? 

 

Tema Ledarskap  

 Hur upplever du ledarskapet som utövas?  

o Vad är det som gör att du upplever det så? 

o Möten? Individuella samtal? Fikaraster? 

 

Tema Situationsanpassning  

 Upplever du att ledarskapet ser annorlunda ut i olika situationer? 

o Möten? Individuella samtal? Fikaraster? 

o Exempel på någon speciell händelse/händelser där ledarskapet varierat?   



  

 

 Varför tror du att det ser ut som det gör?  

 Hur skulle du beskriva dig/er som personalgrupp?  

o Tycker du att ledarskapet är välanpassat till dig/er som grupp? 

 Varför? 

 Exempel på när ledarskapet upplevs välanpassat/mindre välanpassat? 

 Varför tyckte du att det passade bra/mindre bra? 

 

Avrundning: 

 Hur har intervjun känts? 

 Finns det något du vill tillägga? 

 Har du några frågor? 

 Vi vill även påminna om att du har rätt att ångra det som sagts och kommer få chans 

att läsa och godkänna sammanställningen av intervjun 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

 


