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Sammanfattning 
Denna arbetsvetenskapliga uppsats undersöker hur chefers syn på ledarskap förändrats genom 
åren. Vår teoretiska del redovisar det vi ansett som relevant i och med vår frågeställning från 
industrialismen fram till idag. Detta jämförs sedan med hur erfarna ledare inom organisationer 
upplevt ledarskapets utveckling över tid. För att skapa förståelse för ledarskapets utveckling krävs 
även kunskap inom organisationsteorin eftersom många av idéerna härstammar från dessa. Vår 
teoretiska referensram innehåller därför inledningsvis de organisationsteorier som haft inverkan 
på ledarskapet. Äldre organisations- och managementteorier lever till viss del fortfarande kvar i 
dagens organisationer. Taylor, Weber och Fayol är teoretiker vars idéer haft stor inverkan även på 
utformningen av ledarskapet. Humanrelationsrörelsen med Mayo som talesman har också den 
haft inflytande på ledarskapets utveckling. Barnards tankar som handlade om att skapa en effektiv 
helhet med hjälp av ett ledarskap som bestod av en tydlig kommunikation och en god moral har 
även de haft en betydande inverkan. På senare år har förändringen i organisationsstrukturen till 
den mer horisontella utformningen fått fäste och denna har även påverkat ledarskapet till stor 
grad. Flexibilitet och styrning har blivit nyckelbegrepp för ledare inom dagens organisationer. 
 
Vår undersökning bestod i att intervjua fem respondenter med lång erfarenhet av ledarskap inom 
olika organisationer. Det framkom en relativt samstämmig bild av att kärnan i ledarskapet alltid 
varit den samma oavsett tidsepok. Denna kärna har bestått av egenskaper som god förmåga i 
kommunikation, beslutsförmåga samt en bra moral. Det som haft påverkan för vilka kvaliteter 
man valt att använda berodde på utomstående faktorer. Primärt har det handlat om att kunna 
anpassa sitt ledarskap till den organisation man verkat i. Eftersom förändringarna med tiden fått 
en allt snabbare hastighet har därför anpassningsbarhet blivit en nyckelkompetens hos ledare. 
 
Det man kan konstatera med grund i vår undersökning är att utvecklingen av ledarskapet och 
dess egenskaper inom organisationer inte förändrats.  Grundegenskaperna har varit oförändrade. 
Utvecklingen som skett av ledarskapet genom åren beror på utomstående faktorer så som 
organisationens och omvärldens krav. Vårt resultat är följaktligen att det inom ledarskapet finns 
en flexibel stabilitet, som innebär en stabil kärna i en flexibel omvärld. 

 


