
Sammanfattning 
 

Syftet med vår studie var att undersöka vad medarbetare värderar som viktigt i ett ledarskap 

för att ta reda på vad som kan påverka hur ett ledarskap bedrivs. Dessutom ville vi undersöka 

vilken bidragande effekt ledarens personlighetsdrag och egenskaper har i ledarskapet. Utifrån 

syftet formulerade vi följande frågeställningar; Vad värderar medarbetare som viktigt hos en 

ledare? Vad utgör ett bra ledarskap? Med vårt syfte och vår frågeställning som utgångspunkt 

har vi valt att i den teoretiska referensramen redogöra för olika teorier om ledarskap. 
 

Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning och utfört en 

fallstudie på ett specifikt företag: Cygate. Alla företagets 582 medarbetare fick möjlighet att 

delta i undersökningen. Frågor och påståenden i enkäten operationaliserade vi fram ur 

relevanta begrepp från den teoretiska referensramen. Vi bearbetade det insamlade materialet i 

SPSS. Under hela studiens gång har vi varit noga med att ta hänsyn till de etiska aspekterna vi 

redogjort för i metodkapitlet. 
 

Av resultatet kan vi utläsa att medarbetare bland annat värderar uppmärksamhet, 

konflikthantering, feedback och kommunikativ förmåga som viktiga egenskaper hos ledaren. 

Även om de flesta medarbetare tycker dessa egenskaper är viktiga i ett ledarskap kan vi se att 

vissa kategorier av deltagare värderar dem mer eller mindre. Åsikterna skiljer sig åt beroende 

på kön, ålder, anställningstid och befattning. Resultatet visar även att medarbetare uppskattar 

frihet i arbetet, och därmed blir kontroll från chefen mindre uppskattat då frihet och kontroll 

ofta står i konflikt med varandra. Vår slutsats är att egenskaper och personlighetsdrag hos 

ledare har en stor betydelse i ledarskapet, och många egenskaper och personlighetsdrag 

värderas ofta högt av medarbetare. En viktig aspekt som bidrar till ett fungerande ledarskap 

glöms dock ofta bort, och det är att se till den aktuella situationen. Därmed bör en ledare 

anpassa sitt ledarskap utifrån den situation ledare och medarbetare befinner sig i.  

 


