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Sammanfattning 
 
Uppsatsen behandlar ledarskap inom verkstadsindustrin där utgångspunkten för arbetet utgår 
från en enkätundersökning vid tre medelstora verkstadsindustrier. Syftet med uppsatsen är att 
jämföra chefers självbild med medarbetarnas omdömen om dennes ledarskap för att se om det 
finns några skillnader och i så fall var. Bakgrunden till ämnesvalet kommer från vårt eget 
intresse för just ledarskapsfrågor, och just för att dessa frågor är viktiga för att en organisation 
skall uppnå en så hög effektivitet som möjligt med bibehållen arbetsmiljö för medarbetarna. 
Analysen i vår uppsats tar sin form utifrån det teoretiska forskningsfält som finns inom 
området med utgångspunkt ibland annat Blake och Moutons Grid-modell, samt McGregors 
teori X och Y.  
 
För att ta reda på om det finns några skillnader chefer och medarbetare emellan har vi använt 
oss utav den kvalitativa forskningsmetoden, detta då de kvalitativa forskningsmetoders 
främsta avsikt är att beskriva, analysera och förstå alla slags fenomen (Malterud, 1998). Vi 
har utformat en enkät med fasta svarsalternativ som vi delat ut till VD:arna för företagen samt 
10 kontorsarbetare och 10 verkstadsarbetare vid varje företag. 
 
När vi valt de organisationer som vi har undersökt i uppsatsen har vi använt oss av ett 
subjektivturval då vi först och främst ville undersöka ledarskap inom verkstadsindustrin. Vid 
val av respondenter använde vi oss utav stratifierat urval. Detta då vårt mål var att få en bra 
spridning mellan könen i den mån där detta var möjligt, då de flesta inom de företag vi 
undersökte var män, samt att vi ville få med respondenter i olika åldersgrupper. 
 
Resultatet av vår undersökning visar att VD:arna i vår undersökning i många frågor ger sig 
själva ett högre omdöme än vad de får från sina medarbetare vid de respektive företag. Vidare 
visar undersökningen att kontorspersonalen ger sin VD bättre omdöme än vad 
verkstadspersonalen gör vid samtliga tre företag som deltagit i studien. 
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1. Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer att inleda detta första kapitel med en bakgrund till varför vi valt att inrikta oss mot 
ledarskap i vår uppsats. Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de 
avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition. 
___________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
 
Valet av en ledarskapsinriktad uppsats föll sig relativt enkelt för vår del eftersom vi båda är 
intresserade av frågor som rör ledarskap. Vi valde att inrikta oss mot medelstora 
verkstadsindustrier eftersom vi sedan tidigare har arbetat inom verkstadsindustrin under flera 
år, både på kontoret och i produktionen. Vi fick under denna period en bra inblick i hur 
verkstadsarbetare, kontorsarbetare och ledning i många frågor har helt olika åsikter om hur 
företaget fungerade och hur det borde fungera. Vi märkte att verkstadspersonalen ofta inte 
hade samma åsikter om sin VD som kontorspersonalen hade. Ofta var det så att 
verkstadspersonalen var mer kritiska till hur VD:n och ledningen agerade. Vi ville därför se 
om detta även gällde andra verkstadsindustrier. Är det möjligtvis så att det föreligger ett glapp 
mellan VD:ns självbild och medarbetarnas syn på VD:n.  
 
De problem som ofta kommer upp under diskussioner som rör ledarskap är bland annat att 
kommunikationen mellan ledning och produktion inte fungerar på ett tillfredställande sätt. I 
många fall blir det motsättningar mellan personalen i produktion och personalen på kontoret. 
Mentaliteten i företaget kan i många fall vara så att det är ”Vi” och ”De” istället för att 
betrakta hela företaget som en enhet där alla strävar åt ett och samma håll. För att skapa en 
anda av gemenskap i organisationen där alla känner sig delaktiga i det som sker är det viktigt 
att informationen som ledningen delger medarbetarna framställs på ett sådant vis att inga 
missförstånd uppstår.  
 
Vi har tidigare inom våra yrkesverksamma karriärer även stött på problem när det gäller 
ledningens sätt att hantera besvärliga medarbetare. Problemen kunde bestå i att medarbetare 
inom produktionen inte tog sitt arbete på allvar utan, under stora delar av arbetsdagen, ägnade 
sig åt att prata eller sitta och surfa på Internet. Vi såg även att deras beteende hade en negativ 
inverkan på de medarbetare som gjorde ett bra jobb. En viss form av irritation kunde då 
uppstå när vissa medarbetare kom undan med att fördriva tiden med annat än det som var 
ämnat för dagen. Detta är känsliga områden som lätt kan leda till personliga påhopp. VD:n 
och ledningens ansvar i dessa frågor är av stor vikt för att skapa förtroende bland företagets 
medarbetare. Tar inte VD:n och ledningen tag i problem som rör dessa frågor kommer 
missnöjet med VD:n att öka och effektiviteten inom företaget att sjunka.  
 
 

1.2 Problematisering 
 
Med denna bakgrund som utgångspunkt för vår uppsats vill vi belysa de 
meningsskiljaktigheter som kan förekomma mellan företags olika avdelningar, från verkstads- 
och kontorspersonal till företagets VD. Vi vill undersöka om det föreligger några avvikelser i 
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hur VD, kontors- och verkstadspersonal ser på ledarskapet utifrån deras egen VD. Stämmer 
VD:ns personliga omdöme om sig själv överrens med hur han uppfattas av sin personal?  
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att studera ledarskap och att jämföra VD:ns självbild med 
medarbetarnas omdömen om dennes ledarskap. Detta är huvudsyfte med uppsatsen, vi 
kommer även att undersöka vad medarbetarna och VD:n anser angående hur en bra chef bör 
vara.  
 

1.4 Avgränsning 
 
När vi valt företag har vi sett till storleken på företaget att det finns minst tio kontorsarbetare 
respektive tio verkstadsarbetare. Vi har inte tagit någon hänsyn till företagens omsättning. Vi 
kommer inte att göra några skillnader mellan kön.  
 

1.5 Disposition 
 
Vi börjar vår uppsats med en inledning där vi beskriver bakgrunden till varför vi valt att 
skriva om ledarskap vi följer upp med en problematisering samt uppsatsens syfte och de 
avgränsningar vi har valt att göra. Efter det inledande kapitlet går vi över till att behandla de 
metoder som finns tillgängliga för att skriva en uppsats, vi redogör för de val vi gjort 
bekräftande undersökningsmetod. Metodavsnittet avslutas med en diskussion om uppsatsens 
pålitlighet samt att vi slutligen tar upp uppsatsens genomförande. I det tredje kapitlet 
beskriver vi delar av det teoretiska forskningsfältet som finns tillgängligt inom ämnet, dessa 
teorier kommer att utgöra grunden i vår uppsats och hjälpa oss att skapa en förståelse för de 
svårigheter som finns inom ledarskapsområdet. Kapitel fyra tar upp uppsatsens resultat där vi 
först visar resultaten för företagen var för sig. I uppsatsens femte kapitel beskriver vi de 
slutsatser som vi kom fram till i och med denna uppsats. Slutligen avslutar vi med att ge 
förslag till fortsatt forskning i kapitel sex. 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer i följande avsnitt behandla vetenskapliga metoder. Metod är det arbetssätt där 
empiri eller data inom området samlas in (Jacobsen, 2002) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Hartman (2004) definierar kvalitativa undersökningar som följande: kvalitativa 
undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ 
eller en grupp individer. 
 
Enligt Merriam (1997) kan vi kalla information som förmedlas via siffror, kvantitativ, medan 
information som förmedlas via ord är kvalitativ. De kvalitativa metoderna passar bättre när 
forskare vill gå djupare in i studieobjektet (Merriam, 1997). De har sin utgångspunkt i att 
varje fenomen består av en unik kombination av egenskaper och kvaliteter, därför kan man 
inte mäta och väga det (Andersen, 1996). 
 
När forskaren fastställt att denne skall fokusera på kvalitativa metoder betyder det snarare att 
förevarande inriktat sig på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning. Genom att 
koncentrera sig på en enda företeelse eller situation strävar forskaren med detta angreppssätt 
efter att belysa vad som kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga. Syftet med en 
kvalitativ studie är att forskaren skall komma fram till en helhetsinriktad förståelse av de 
enheter denne studerar samt att forskaren skall kunna utveckla generella teoretiska 
påståenden. Den kvalitativa metoden är i huvudsak induktiv till sin natur det vill säga den 
utvecklar begrepp, hypoteser och teorier snarare än att pröva existerande teorier (Merriam, 
1997). 
 
Vi kan använda oss av kvalitativa metoder för att få veta mer om egenskaper hos människan 
till exempel erfarenheter, upplevelser, tankar och attityder. Vi kan även leta efter innebörd, 
betydelse och nyanser i händelser och beteenden vi kan på så sätt få större förståelse varför, 
människor handlar som de gör. Kvalitativa ansatser passar bra även på studier det handlar om 
samspel, utveckling, rörelser och helhet. I stort sätt är kvalitativa forskningsmetoder aktuella 
för att beskriva, analysera och förstå alla slags fenomen (Malterud, 1998). Målet med en 
kvalitativ analys är att identifiera och bestämma företeelser som inte ännu är kända eller är 
otillfredsställande (Starrin och Svensson, 1994). 
 
De kvalitativa forskningsmetoderna kräver en väl planerad och genomförd insamling och 
bearbetning av materialet (Malterud, 1998) och den kännetecknas av närheten till den källa vi 
hämtar vår information ifrån (Holme och Solvang, 1997). 
 
Intervjuer och observationer är en forskares främsta instrument (Merriam, 1997). Styrkan i 
den kvalitativa intervjun ligger i att underökningssituationen liknar ett vardagligt samtal och 
en vardaglig situation (Holme och Solvang, 1997). Den kvalitativa intervjun kännetecknas av 
låg standardisering och strukturering där intervjuaren under konversationen vill få information 
från respondenten, den intervjuade (Andersen, 1996). Genom observationer försöker 
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intervjuaren också fånga den totala livssituationen för dem man observerar (Holme och 
Solvang, 1997). 
 

2.2 Kvantitativ metod 
 
En av de främsta avsikterna med kvantitativ metod är att få fram empiri som är 
systematiserbar och standardiserad för att data skall kunna läggas in i dator för att därifrån 
kunna analysera flera enheter tillsammans (Jacobsen, 2002). För att en analys mellan olika 
enheter skall fungera gäller det alltså att frågorna som ställs är standardiserade, detta för att 
jämförelser mellan olika enheter skall vara möjligt. Genom den standardisering som 
förekommer under kvantitativ metod ges större möjligheter för omvandling av informationen 
till sifferform, vilket gör det möjligt att utföra en statistisk analys enligt Jacobsen. Den metod 
som dominerar vid insamling av empiri enligt den kvantitativa metoden är frågeformulär med 
givna svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Vidare skriver Jacobsen att vid användandet av denna 
metod kommer respondenterna endast att ha möjlighet att svara utifrån i förväg bestämda 
svarsalternativ. Respondenten får välja mellan svarsalternativ av typen ”ja”, ”nej”, 
”instämmer helt”, ”mycket positiv” och liknande (Jacobsen, 2002). 
 
De fördelar som oftast förknippas med kvantitativ metod och enkäter är bl.a. att urvalet kan 
vara relativt stort i förhållande till den kostnad och tid som måste läggas ner på 
undersökningen. Spridningen på respondenterna kan vara över ett stort geografiskt område då 
postenkäter kan utnyttjas, vidare behöver inte respondenterna känna sig stressade vid sitt 
besvarande utan frågorna kan i lugn och ro betraktas (Ejlertsson, 2005). De nackdelar som 
oftast förknippas med kvantitativ metod är enligt Ejlertsson bland annat att ett relativt stort 
bortfall kan förekomma, frågorna i ett enkätformulär är begränsat samt att oftast ges ingen 
möjlighet att ställa kompletterande frågor för respondenten. De bortfall som ibland 
förekommer i enkätundersökningar kan begränsas genom att frågorna är väl genomarbetade så 
att missförstånd kan elimineras och att interna bortfall där igenom kan minskas (Ejlertsson, 
2005). 
 

2.3 Metodval 
 
Då syftet med uppsatsen är att studera ledarskap och att jämföra VD:s självomdöme om sitt 
ledarskap med medarbetarnas omdömen om ledarskapet valde vi att använda oss av kvalitativ 
metod. Detta grundar vi på att kvalitativa forskningsmetoders främsta avsikt är att beskriva, 
analysera och förstå alla slags fenomen (Malterud, 1998). Vi kommer att försöka tolka svaren 
vi får in från vår enkätundersökning med hjälp av teori som finns tillgänglig inom vårt 
område. Genom att vi tolkar svaren utifrån tillgänglig teori och inte enbart tittar på svaren 
siffermässigt utifrån enkäten tillfaller uppsatsen det kvalitativa forskningsfältet. 
 

2.4 Urval 
 
Vid en undersökning är det inte möjligt att samla in data från alla i undersökningskategorin 
utan forskaren är tvungen att göra ett visst urval (Denscombe, 2000). För att undersökningen 
ska bli så tillförlitligt som möjligt gäller det att urvalet väljs med omsorg. Det finns 
framförallt två typer av tekniker som används flitigt i forskarsammanhang enligt Denscombe, 
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dessa är: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. En urvalsmetod som hör till 
sannolikhetsurval är stratifierat urval, här klargörs möjligheten att varje medlem i 
populationen har samma möjlighet att väljas ut i förhållande till dess andel av den totala 
populationen till exempel tjej, kille och ålder (Denscombe, 2000). En av de fördelar som 
förekommer under stratifierat urval är att den ger forskaren en viss kontroll över urvalet vilket 
bör leda till en mer tillförlitlig slutsats av undersökningen enligt Denscombe. Under icke-
sannolikhetsurval kan man bland annat använda sig av subjektivt urval, urvalet handplockas 
för undersökningen det vill säga att forskaren väljer ut respondenter som denne redan har en 
viss kännedom om och tror kommer att ge mest värdefull data. Enligt Denscombe (2000) är 
fördelen med ett subjektivt urval att forskaren kan inrikta sig på grupper som denne tror är av 
betydelse för undersökningen. 
 

2.4.1 Vårt urval 
 
Vid val av organisationer till vår uppsats använde vi oss av ett subjektivturval då vi först och 
främst ville undersöka ledarskap inom verkstadsindustrin. Vid val av respondenter för vår 
undersökning använde vi oss utav stratifierat urval. Detta dels för att få med respondenter i 
olika åldersgrupper samt att vi ville få en bra spridning mellan könen i den mån där detta var 
möjligt, då de flesta inom de företag vi undersökte var män. 
 

2.5 Giltighet och tillförlitlighet 
 
När vi ser på kvaliteten i en undersökning används ofta begreppen reliabilitet och validitet 
(Bryman 2002).  
 
Reliabilitet definieras enligt Bonniers svenska ordbok som tillförlitlighet (Malmström, 
Györki, Sjögren, 2002), för att styrka tillförlitligheten i mätningen skall forskare under olika 
och oberoende mätningar komma fram till ungefär samma resultat (Holme och Solvang, 
1997). Ett annat sätt att styrka tillförlitligheten är att forskaren under hela 
undersökningsprocessen är noggrann och uppmärksam på att inga felaktiga inmatningar av 
data för analys sker menar Holme och Solvang (1997). 
 
Definitionsmässigt betyder validitet giltighet (Malmström, Györki, Sjögren, 2002) och den 
avser att forskaren verkligen mäter det som denne avser att mäta (Ejvegård, 2003). Intern 
giltighet gäller enligt Andersen (1996) överensstämmelsen mellan innehållet på den nominella 
och den operationella nivån. Extern giltighet däremot gäller ett resultats överensstämmelse 
med verkligheten. Den externa giltigheten kan bara fastslås genom en empirisk analys. En 
nödvändig men ej tillräcklig förutsättning för god giltighet är god tillförlitlighet. Vi kan alltså 
ha en mycket hög tillförlitlighet men ändå sakna giltighet (Ejvegård, 2003). Då det enligt 
Merriam (1997) är omöjligt att ha en inre giltighet utan tillförlitlighet innebär det att om den 
inre giltigheten stärks kommer även tillförlitlighet att öka. 
 
När vi utformade vår frågeenkät hade vi Birgitta Ahltorps bok ”Ledarskap ur ett 
ledningsstilperspektiv” som utgångspunkt, vi omarbetade några frågor från Ahltorps FLIS-test 
som vi tyckte skulle passa vårat syfte, dessa utökade vi sedan med några egna frågor. FLIS 
betyder Feedback för Ledare i Samverkan och är ett analysverktyg som intensifierar 
ledarutveckling. Vi valde även att komplettera dessa frågor med fem olika ledarskapsstilar 
från Blake och Moutons Grid-modell, detta för att se vilken ledarskapsstil som förekommer 
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mest. Genom att vi delvis utgått från FLIS-testet som redan är ett beprövat test samt att vi 
använde oss av Blake och Moutons Grid-Modell borde tillförlitligheten öka något för vår 
undersökning. Vi har även stärkt vår tillförlitlighet genom att vi varit väldigt noggranna när vi 
har lagt in våra data i Excel, vi kontrollerade även vår data en extra gång för att se till att 
inmatningarna i Excel stämde överens med svaren vi fått på enkäterna. 
 
Undersökningens tillförlitlighet kan eventuellt ha minskat om medarbetarna tror att VD:n kan 
få tag på enkäterna och lista ut vem som svarat vad och att de på grund av detta inte svarat 
riktigt sanningsenligt. 
 
Giltigheten har vi ökat genom att vi har sett till att vi ej har avvikit från syftet med uppsatsen 
samt att vi har hållit oss till ämnet. 
 

2.6 Genomförande 
 
Vi inledde vårt arbete med att söka efter företag som skulle passa vårt syfte. Första kontakten 
skedde per mail (se bilaga 1) vi tog därefter kontakt med VD:n via telefon och berättade mer 
om själva undersökningen. Med de VD:ar som var intresserade av att medverka bestämde vi 
tid för när själva enkätundersökningen kunde äga rum. 
 
Vi konstruerade därefter vår frågeenkät (se bilaga 3 och 4) som består av 31 frågor där varje 
”fråga” presenterar en beskrivning, svarsalternativen i enkäten består av fasta svar som 
sträcker sig mellan 1 och 5, där 1 är aldrig, 3 är ibland och 5 är ofta. Siffrorna i analysen 
tolkar vi linjärt, det vill säga att det är lika stort avstånd mellan varje enhet, då vi heller inte 
har antytt något annat i anvisningarna (se bilaga 2). Respondenten kommer att svara på frågan 
genom att ringa in den siffra som stämmer bäst överens med sin egen uppfattning av sin VD. 
Sista frågan i enkäten beskriver fem olika chefstyper från Blake och Moutons Grid-modell där 
respondenten väljer den typ som passar bäst in på den egna VD:n. 
 
Vid besökstillfället presenterade vi oss själva, undersökningen och lite om syftet. Vi 
genomförde enkätundersökningen på två av företagen genom att vi själva delade ut enkäterna 
till VD:n, 10 kontorsarbetare samt 10 verkstadsarbetare, detta för att medarbetarna skulle 
känna sig mer trygga med att undersökningen verkligen var anonym och att det bara var vi 
som skulle se deras svar. Vi var kvar på företagen medan medarbetarna svarade på enkäten 
för att sedan själva samla in varje enkät. För företag 3 gick det inte att genomföra 
enkätundersökningen på detta sätt då de inte hade tid att göra det på en speciell dag. Vi löste 
detta genom att vi åkte dit och lämnade alla enkäterna tillsammans med ett kuvert till varje 
enkät, detta för att anonymiteten fortfarande skulle vara garanterad. De delade sedan ut 
enkäterna med kuverten till medarbetarna, för att när de var klara samla in dem och skicka 
alla kuverten med enkäterna i till oss. Enkäterna till varje företag var enbart märkta med VD, 
Kontorspersonal samt Verkstadspersonal, kuverten hos företag 3 var ej märkta på något sätt 
alls. 
 
Vi sammanställde därefter enkätsvaren från varje företag och förde in de i Excel för att 
därigenom göra det möjligt för oss att analysera och jämföra företagens svar tillsammans. För 
att göra svaren mera lätt överskådliga sammanförde vi dessa i olika diagram, där vi lättare 
kunde se om det förelåg några meningsskiljaktigheter medarbetarna och VD:n emellan.  



 

 7 

3. Teori 
___________________________________________________________________________ 
 
Ledarskap har funnits så länge människor arbetat i grupp eller i någon form av organisation 
(Abrahamsson och Anderssen, 2000). Det finns mycket tillgänglig teori som behandlar 
ledarskap, olika ledarstilar och dess konsekvenser för organisationen. Vi kommer i det 
inledande teoriavsnittet behandla frågor som rör vad ledarskap är och om det behövs, för att 
där efter gå vidare med att beskriva olika ledarstilar. Vidare tar vi upp vilka egenskaper som 
skapar trivsel och vad som kan leda till vantrivsel. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Vad är ledarskap? 
 
Det finns många olika syner på vad ledarskap är vilket vi också här vill visa på genom att ta 
upp flera olika forskares syn på detta 
 
”Det finns nästan lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som har 
försökt att definiera begreppet” (Yukl, 1998). 
 
Kouzes och Posner (1998) definierar ledarskap på följande vis: ledarskap är konsten att förmå 
andra människor att vilja kämpa för gemensamma värderingar. I denna definition ligger 
tyngdpunkten i ordet vilja. Kouzes och Posner menar att det svåra i en ledarskapssituation inte 
är att förmå människor att utföra en handling utan att förmå dessa människor att av egen vilja 
utföra dessa handlingar. De vill belysa skillnaden mellan att vinna stöd och ge order, vinna 
stöd gör chefen inte tack vare sin makt utan endast genom den trovärdighet som förmedlas till 
sina medarbetare. 
 
Rubenowitz (1994) menar att begreppet ledarskap avser förmågan att optimalt ta tillgängliga 
materiella och personliga resurser i anspråk och få de underordnade att utföra goda 
prestationer inom ramen för organisationens syfte och mål. Det Rubenowitz menar är att mer 
observans måste ägnas åt att få ut så mycket som möjligt av medarbetarnas humankapital. 
Vidare poängterar Rubenowitz att ledarskapet har stor betydelse för medarbetarnas 
engagemang i arbetet, genomsnittligt (variationer kan förekomma) en fjärdedel av ett företags 
lönsamhet kan knytas till ledarskapet i organisationen. Med hänsyn till ledarskapets stora 
betydelse är det både ur de anställdas och också ur företagets synvinkel viktigt att ledarskapet 
fungerar. 
 
En tredje definition på ledarskap som vi tycker är värd att nämna är den enligt Blake och 
Mouton (Abrahamsson och Anderssen, 2000) ledarskap har att göra med att uppnå resultat 
tillsammans med och genom andra människor. De menar att ledaren i sig inte kan få sin 
organisation att bli effektiv utan det är medarbetarnas arbetsinsats som kan leda till detta 
genom ledarens sätt att leda organisationen. 
 

3.1.1 Behövs ledarskap? 
 
Det finns enligt Abrahamsson och Anderssen (2000) de som fortfarande hävdar att ledarskap 
varken är önskvärt eller nödvändigt. Dock stämmer denna bild inte speciellt bra in med hur 
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det ser ut i verkligheten. Lind (2002) skriver att enligt Salzer-Mörling M. är det är inte längre 
”Maskinen” som är idealbilden i den så kallade postbyråkratiska eran utan i stället är det 
”Människan” som är organisationens viktigaste resurs, vilket tyder på att ledarskap är 
nödvändigt. Historiskt sett finns det inte några former av organisationer eller varaktiga 
grupper som har verkat utan någon form av ledarskap. För att en grupp eller en organisation 
skall fungera gäller det att alla strävar åt samma håll, för att denna koordinering skall fungera 
bör någon ta på sig ansvaret att planera och kontrollera de händelser som äger rum. I och med 
det ansvar som gruppen delar ut till någon i gruppen har ett ledarskap börjat ta form 
(Abrahamsson och Anderssen, 2000). 
 
Peters och Waterman (1983) analyserade 62 företag ifrån sex olika branscher i USA för att 
försöka ta reda på vad framgångsrika företag har gemensamt. Det de kom fram till i sin 
undersökning var först och främst att framgångsrika företag präglades av ett starkt 
institutionellt ledarskap (Peters och Waterman, 1983). Institutionellt ledarskap handlar om att 
skapa sammanhållning i organisationen samtidigt som den betonar vikten av legitimitet och 
förtroende kring organisationens verksamhet samt betydelsen av värderingar och normer 
(Jacobsen och Thorsvik, 1998). Peters och Watermans (1983) studie styrker alltså 
uppfattningen om att ledarskapet är en viktig del i en organisation. 
 

3.1.2 Ledarstilar 
 
Ahltorp (2003) delar in ledarstilar i fyra olika grupper: Resultatjägare, Organisatör, Nytänkare 
och Samordnare. Nytänkare och Samordnare förväntas vara relationsinriktade medan 
Resultatjägare och Organisatör förväntas vara mer uppgiftsorienterade. Karaktäristiska för 
Resultatjägare är enligt Ahltorp: energisk, målmedveten, ambitiös. Organisatör: konsekvent, 
saklig, välplanerad. Nytänkare: spontan, intuitiv, idérik. Samordnare: lyhörd, inlevelsefull, 
lyssnande. Dessa är de fyra extrema ledarstilarna enligt Ahltorps RONS-test, RONS är en 
förkortning utav Resultatjägare, Organisatör, Nytänkare och Samordnare, utifrån dessa fyra 
huvudgrupper kan sedan ytterligare sju ledarstilar kombineras. 
 
De två mest vanliga ledningsstilar enligt Ahltorps RONS-modell är ”Den operative 
genomföraren” denna ledningsstil lägger tonvikten vid klarhet och tydlighet beträffande 
planering och mål. Chefer som hamnar inom denna ledningsstil respekterar sina medarbetare 
och följer upp fattade beslut. En nackdel med denna ledningsstil är att medarbetarna lätt kan 
uppfatta denna ledarstil som slavdrivande då dessa chefer oftast vill nå snabba resultat, detta 
får till följd att de även kan anses dirigerande och auktoritära. Den näst vanligaste ledarstilen 
är enligt Ahltorps RONS-modell ”Den sociale visionären” här läggs fokus på förmågan att 
skapa engagemang för framtida mål. En chef med denna ledarstil pratar gärna med sina 
medarbetare om verksamhetens framtid, genom det engagemang som chefen visar sina 
medarbetare skapas en entusiasm inför kommande projekt. Oftast är dessa chefer lite sämre på 
detaljer men lever verkligen för sin uppgift. En nackdel med denna ledningsstil kan vara att 
ledaren uppfattas som något obeslutsam då ständigt nya idéer influerar de redan uppgjorda 
planerna (Ahltorp, 2003). 
 
När Abrahamsson och Anderssen (2000) använder sig av begreppet ledarstil försöker de 
beskriva ledarens beteende och beteendemönster. Abrahamsson och Anderssen (2000) tar upp 
två ledarbeteenden som kommer ur en undersökning startad av Survey Research Center vid 
universitetet i Michigan. Studien tar upp förhållandet mellan ledarbeteende och effektivitet. 
Resultatet av studien visade att ledare för avdelningar med dåliga resultat syntes ha ett 
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beteende som kallades ”produktionscentrerat”. Ledare för avdelningar med goda resultat 
tyckets däremot ha ett beteende som kallades ”medarbetarcentrerat”. Ledare med ett 
”medarbetarcentrerat” beteende tycktes ha ett mer omtänksamt och omsorgsfullt sätt att leda 
sina medarbetare gentemot ledare som var mer av den produktionscentrerade skolan som 
innebar noggrann kontroll och vägledning av de underställda då de utförde arbetet. 
 

3.2 Ledarskap och chefskap 
 
Ledarskap anser Lennerlöf (1966) är ett socialpsykologiskt begrepp och som avser den grad 
av inflytande en individ verkligen utövar på andra. Chef däremot kan betraktas som ett 
formellt begrepp för att ange en person, som innehar en chefsbefattning (Lennerlöf, 1983). 
Enligt Svennerstål anser Zaleznik att ledare fokuserar på målen och har extremt nära 
relationer med sina medarbetare. Chefer är däremot mer intresserade av medlen för att uppnå 
målen samt tenderar att ha en relativt ytlig relation till sina medarbetare (Svennerstål, 1996). 
 
För att utöva ledarskap på ett konstruktivt sätt behöver cheferna vara allt mer ”sociala”. 
Förmågan att utveckla team, leda samt att motivera och entusiasmera medarbetarna blir allt 
viktigare. Då kraven på kompetensutveckling av personalen blir allt mer uttalade krävs det 
även att chefen skall se till vad varje enskild medarbetare kan göra nu och även i framtiden 
och då leverera den utbildning som krävs för att detta skall hända (Ahltorp, 2003). 
 
I allt större utsträckning måste chefer se till att de har en helhetssyn, överblick och 
framtidsmedvetenhet. Att kunna prata och förklara varför vissa förändringar måste 
genomföras och även driva dessa förändringar blir även allt viktigare. Chefer måste även bli 
allt mer medvetna om sin roll som föredömen och se vilken roll de har i andras ögon. De 
måste helt enkelt ha den förmågan som bygger på insikten om hur andra uppfattar och ser på 
en. För att klara av att hantera alla dessa förväntningar och krav måste man som chef kunna 
kommunicera väl. För att komma till ett konstruktivt ledarskap krävs förståelse för hur 
människor känner, tänker, handlar och reagerar. Detta kräver att chefen först förstår sig själv 
(Ahltorp, 2003). 
 
Svennerstål anser att det är ledaren som avgör om det blir goda och förändrade resultat när det 
gäller ekonomi, organisation samt arbetsmiljö. Han anser även att arbetsledningen i vid 
mening kan vara till hjälp men att det är ledaren som avgör om det blir en större förbättring 
och förändring. Svennerstål anser även att ledarens uppgift är att försöka få varje anställd att 
förstå väsentligheterna i företaget vilket kräver att ledningen förmedlar en teknisk och social 
kvalitativ helhetssyn till alla anställda (Svennerstål, 1996). 
 
Mintzberg (1991) liknar organisationsledare vid jonglörer:  
 

Organisationsledare måste på ett samverkande sätt hantera en mängd olikartade 
aktiviteter … de måste snabbt växla mellan olika roller som uppförs utan någon strikt 
systematik; vidare måste de hålla igång en mängd kontakter och hantera en uppsjö av 
information, dessutom i ett arbete som ständigt är utsatt för avbrott och störningar. Hur 
kan någon, under sådana omständigheter, förväntas tänka djupt och analytiskt, i denna 
den allra viktigaste positionen, för att på detta sätt få grep om de enorma komplicerade 
frågor som aktualiseras? 
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3.3 Arbetstillfredsställelse 
 
Fram till mitten av 1930-talet hade ingen större forskning ägnats åt medarbetarnas 
arbetstillfredssällelse (Abrahamsson och Anderssen, 2000). Detta kom enligt Abrahamsson 
och Anderssen dock att ändras i och med Elton Mayos med flera forskningsstudier vid 
Western Electric Companys fabriker i Hawthorne, Chicago. Fabriken hade stora problem med 
missnöje och strejker bland medarbetarna, ledningen hade försökt lösa problemet genom att 
sätta in arbetsstudieingenjörer men detta rådde inte bot på problemen. För att komma till rätta 
med problemen inbjöds forskare från Harvard med ledning av Elton Mayo för att genomföra 
studier. De slutsatser Mayos forskarteam kom fram till i och med studien var att 
medarbetarnas produktivitet hade ett nära samband med deras trygghetsbehov, 
känsloupplevelser och normer inom gruppen. Det kom att visa sig att ekonomisk ersättning 
inte var den avgörande orsaken till ett ökat engagemang utan den sociala aspekten samt 
ledningens intresse för medarbetarna var det som ökade produktiviteten (Abrahamsson och 
Anderssen, 2000). 
 
Rubenowitz skriver om den forskning som under de senaste årtiondena har pågått har däremot 
visat att det som Mayo i och med Hawthorne studien kom fram till var något förenklad. De 
samband som de fann mellan produktivitet och trivsel på arbetsplatsen har visat sig vara av en 
mycket mer komplicerad natur än så. De faktorer som påverkar produktiviteten vid sidan av 
gruppstrukturen är enligt Rubenowitz: arbetets art och utformning, företagens administrativa 
utformning, de anställdas utbildningsnivå, löneformen, alternativa arbetsmöjligheter etc. De 
flesta är idag eniga om att arbetstillfredsställelse inte bara enbart handlar om den psykosociala 
miljön utan även om möjligheterna till avancemang inom organisationen, känsla av att 
uppleva det egna arbetet som betydelsefullt och att det finns möjligheter att påverka den egna 
arbetssituationen. Råder det bristande engagemang i arbetet kan detta vara ett tecken på 
brister i företagets organisation eller i arbetsuppläggningen. I och med det bristande 
arbetsengagemanget kan en känsla av vantrivsel och maktlöshet infinna sig hos individen och 
arbetet blir då endast ett medel för att tillskansa sig pengar för konsumtion och fritid. Dessa 
negativa effekter har framför allt kunnat iakttagas hos yngre medarbetare som i regel har en 
högre ambitionsnivå både vad det gäller arbete och livssituation än vad äldre medarbetare har 
(Rubenowitz, 1994). 
 
Blauner menar att bristen på engagemang i arbetet oftast är som högst på mellan höga 
mekaniseringsnivåer när jämförelser gjorts i tillverkningsindustrin (Lennerlöf, 1983). Detta 
menar han beror på att vid den mellan höga mekaniseringsnivån blir medarbetaren enbart en 
kugge i ett tekniskt produktionsförlopp utan egentliga inslag av eget tänkande och egen 
kreativitet. Inslag av kreativitet finns så väl på den högre som den lägre mekaniseringsnivån 
därvid anser sig Blauner kunna likna relationen mellan mekanisering och brist på engagemang 
vid ett upp och ner vänt U. Vidare forskning har dock ifrågasatt om utvecklingen är så 
uppenbar som Blauner menat. Forskningen visar att det finns alternativa sätt att planera 
arbetet även då den teknologiska utvecklingsnivån är känd (Lennerlöf, 1983). I och med dessa 
slutsatser står det klart att sättet att leda en organisation påverkar engagemangsnivån bland 
medarbetarna enligt Lennerlöf (1983). 
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3.4 Herzbergs ”motivations- och hygienteori” och arbetsbreddning 
 
Ett inflytelserikt och viktigt bidrag från slutet av 1950-talet är Herzbergs arbete om trivsel på 
arbetsplatsen. För att ta reda på om det var så att de förhållanden som påverkade 
tillfredsställelse i arbetet var helt andra än de som påverkade vantrivsel genomförde Herzberg 
en stor studie i Pittsburg. Studien visade klart att de anställdas vantrivsel i arbetet var knuten 
till arbetsmiljön och hur de blev behandlade, medan tillfredsställelse i arbetet däremot först 
och främst var knuten till det som de gjorde. Förhållanden där de intervjuade personerna 
berättade om när de känt sig nöjda beskrev de omständigheter som hängde samman med 
arbetsuppgiften kallade Herzberg för ”motivationsfaktorer”. Detta på grund av att de 
förhållanden som främjande tillfredsställelsen tycktes motivera de anställda till att prestera 
bättre. Beskrivningar om missnöje var klart relaterade till lösningen av arbetsuppgifterna och 
inte till själva innehållet i arbetet. Herzberg kallade dessa faktorer för ”hygienfaktorer” då de 
var knutna till omgivningen och de verkade vara viktiga för att förebygga vantrivsel i arbetet 
(Jacobsen och Thorsvik, 1998). 
 
Förhållanden som enligt Herzberg främjar trivsel är att medarbetarna får erkännande för ett 
väl utfört arbete, att arbetsuppgifterna i sig är intressanta och varierande, ansvar för och 
kontroll över sin arbetssituation samt möjlighet till befordran. Några förhållanden som främjar 
vantrivsel är arbetsledningen och chefens kompetens och vägledning av de anställda, hur 
förhållandena kring arbetet är utformat, lönen samt förhållandena mellan över- och 
underordnad (Jacobsen och Thorsvik, 1998). 
 
Herzbergs slutsats av undersökningen var att de förhållanden som leder till trivsel inte är 
samma som leder till vantrivsel. Det vill säga att motivationsfaktorerna skapar trivsel i den 
utsträckning som de förekommer, men de skapar inte vantrivsel om de inte finns. För 
hygienfaktorerna gäller då att de skapar vantrivsel om de inte finns men de skapar inte trivsel 
om de förekommer. Till exempel skapar inte goda arbetsförhållanden trivsel medan dåliga 
arbetsförhållanden skapar vantrivsel (Jacobsen och Thorsvik, 1998). 
 

3.5 Teori X och teori Y 
 
Enligt McGregor kan ledarskapet delas in i två olika ledarstilar, teori X och teori Y. Ur ett 
teori X perspektiv är genomsnittsmänniskan: lat, har dåligt omdöme, ser enbart till sin egen 
fördel, vill inte ta ansvar och har en inneboende motvilja mot all slags förändring (Lennerlöf, 
1983). Om människan är som teori X ser det, är det naturligt att leda och organisera arbetet på 
så vis att varje enskild medarbetare endast utför i detalj bestämda arbetsuppgifter, en 
noggrann kontroll av utfört arbete bör föreligga samt att medarbetarna får materiella 
belöningar vid goda prestationer som stimulans. Dessa strikta och låga tankar om 
medarbetarna kommer emellertid framkalla uppfattningar hos medarbetarna att deras tankar 
och synpunkter inte uppskattas och att arbetet då endast blir ett nödvändigt ont som måste 
genomlidas för att tillskansa sig medel för fritid och konsumtion. Medarbetarna blir genom 
detta synsätt oengagerade, bryr sig inte om att ta eget initiativ eller ansvar (Lennerlöf, 1983). 
 
Tittar vi istället på hur människan uppfattas enligt teori Y blir bilden en helt annan, här ses 
människan som en aktiv varelse vilken är i behov av utveckling, samhörighet, uppskattning 
och självrespekt. Om människan då är som teori Y ser det kommer organisationen att behöva 
ledas på ett annat vis än om människan är som teori X ser det, där kontroll och bestämda 
arbetsuppgifter var det som gällde. Istället för precist utstakade arbetsuppgifter med en hög 
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grad av kontroll tror man enligt teori Y istället att medarbetarna i gemenskap och genom eget 
ansvar engagera sig i en produktiv verksamhet. Här ges en stor grad av medbestämmande, 
uppmuntran till eget initiativ och självständighet enligt Lennerlöf (1983). 
 
Enligt McGregor (1970) var det så att den största delen av cheferna under 60-talet var av den 
uppfattningen att de slöt sig till teori X och endast ett fåtal delade åsikter som fanns att finna i 
teori Y. 
 

3.6 Teori Z 
 
William Ouchi genomförde i mitten av 1970- talet undersökningar som behandlade japanska 
företags effektivitet och ville titta på om dessa organisationers upplägg skulle gå att överföra 
på företag i USA (Ouchi 1982). Ouchi kom att benämna organisationer i USA som hade 
likheter med de effektiva organisationer i Japan som han undersökt för Z-organisationer. Det 
Ouchi kom fram till var att Z-organisationer tenderade att anställa sina medarbetare på lång 
sikt. Gärna livstidsanställningar för att därigenom möjliggöra en stor investering i den 
anställdes utbildningsutveckling utan att riskera att efter investerad utbildning mista den 
anställde till någon konkurrerande organisation. Den anställde å sin sida stannar ofta kvar i 
företaget på grund av att den utbildning som företaget ger är så pass företagsanpassad att 
kunskapen inte på samma sätt kan värdesättas av konkurrerande företag, med andra ord är 
möjligheten för en fortsatt god löneutveckling för den anställde bättre om han stannar kvar i 
företaget än om han byter, även möjligheten till lika stimulerande arbetsuppgifter är svårt att 
få i och med ett företagsbyte menar Ouchi. Däremot påpekar Ouchi att det finns skillnader i 
hur länge medarbetarna behöver vänta innan de blir befordrade, i ett japanskt företag kan en 
befordran dröja upp till 10 år detta är inte möjligt i ett västerländskt företag då istället 
medarbetaren skulle gå till någon av företagets konkurrenter (Ouchi 1982). 
 
Karriärs väg inom ett Z-företag liknar precis den som är gällande inom de japanska företagen, 
istället för vad som annars är en vanlig väg att gå för medarbetare genom att flytta runt mellan 
olika organisationer flyttas istället medarbetarna runt mellan olika funktioner och avdelningar 
inom samma företag. Genom att se det egna företaget ur olika synvinklar skapas 
företagsspecifika kunskaper som möjliggör en nära integrering mellan de olika stegen under 
tillverkningsprocessen i företaget, detta leder dock till kunskaper som inte är särskilt 
efterfrågade av andra företag (Ouchi 1982). 
 
En sista viktig del av de slutsatser som Ouchi kom fram till som vi också vill belysa i och med 
denna uppsats är hur beslutsfattandet inom en Z-organisation tar form. Här handlar det om 
medinflytande och konsensus enligt Ouchi, det är alltså gruppen som fattar besluten och inte 
den enskilde individen. Genom att det är flera människor inblandade i de beslut som fattas 
leder detta till att värderingar och information får en bredare spridning inom organisationen. 
Ouchi vill dock påpeka att beslutsfattandet inom organisationen sker kollektivt men att det till 
syvende och sist är en person som har det slutgiltiga ansvaret. Vidare påpekar Ouchi att det är 
osäkert om det kollektiva ansvar som är vanligt i japanska företag någonsin kommer att 
accepteras av västerländska företag (Ouchi 1982). 
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3.7 Grid-Modellen 
 
Blake och Mouton har tillsammans utvecklat en flerdimensionell modell för ledarbeteende 
som de kallar ”The Managerial Grid” (Lennerlöf, 1983). 
 
Grid-modellen är ett verktyg för att förstå hur människor kan åstadkomma resultat genom att 
arbeta tillsammans. Genom att använda sig av modeller för att identifiera våra egna 
antaganden kan vi på så sätt betrakta oss själva och andra på ett mer objektivt sätt; vi lär oss 
då att kommunicera på ett tydligare sätt och även hur oenigheter uppstår; vi kan även 
upptäcka hur vi kan förändra oss själva och samtidigt hjälpa andra att få mer givande och 
produktiva resultat (Blake och McCanse, 1991). 
 
 

        Grid-modellen för ledare 
 
 

                  
 

           Inriktning på produktion 
 
 
Grid-modellen använder sig av tre dimensioner där den horisontella axeln representerar 
inriktning på produktion eller resultat. Den vertikala axeln anger inriktning på människor, det 
vill säga de människor ledaren samverkar med i sitt liv till exempel chefer, underställda, 
kunder etcetera Dessa två dimensioner sträcker sig över en graderad skala: från 1, mycket låg 
inriktning - till 9, som anger en mycket hög inriktning. Den tredje dimensionen handlar om 
drivkrafter och ger oss insikter i varför vi och andra människor gör som vi gör genom att visa 
de drivkrafter som ligger bakom varje ledarstil. Utifrån rutnätets olika inriktningar får Blake 
och Mouton fram sju olika ledarstilar, sju olika sätt att utöva makt på. Fem av ledarstilarna är 
”rena” och två uppträder som kombinationer av de fem första stilarna (Blake och Adam Mc 
Canse, 1991). Vi kommer nedan att presentera de fem ”rena” ledarstilarna lite närmare:  
 
Uppgivet ledarskap (1,1) kännetecknas av ett svagt intresse för produktionen och 
människorna. Den här chefen upplever inte någon motsägelse mellan produktionens behov 
och människornas behov. Drivkraften för denna ledarstil är en önskan om att hålla sig utanför, 
att arbeta så lite som möjligt och ha så få kontakter med andra som möjligt. En chef med 1,1-
orientering har en stor rädsla för att bli avskedad (Blake och Adam Mc Canse, 1991). 
 
Gemytledarskap (1,9) baseras på tolkningen att produktionens krav om människors behov 
och önskemål ofta störs eller står i konflikt med varandra. Denna chef utför sitt ledarskap på 
indirekta sätt som syftar till att skapa kamratanda och vänskap. Vilket resulterar i att det läggs 
minde vikt vid produktiviteten även om det är oavsiktligt. Det råder en gemytlig atmosfär när 
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en chef har denna stil. Medarbetarna arbetar i ett behagligt tempo med kollegor de trivs med, 
produktionen blir dock lidande många gånger. En chef med 1,9-stil undviker att tvinga de 
underställda att utföra sina uppgifter. Drivkraften hos denna chef är att vara snäll, hjälpsam 
och förstående, denne känner även en rädsla av att bli avvisad (Blake och Adam Mc Canse, 
1991). 
 
Lydnadsledarskap (9,1) utgår från antagandet att det finns en inbyggd oenighet mellan 
människors behov och organisationens behov av resultat. Denna chef är av uppfattningen att 
produktionsmål bara kan uppnås när medarbetarna är övervakade och styrda på ett sätt som 
gör det omöjligt för dem att inte göra nödvändiga uppgifter. Chefen organiserar arbetet på ett 
sådant sätt att medarbetarens behov av att tänka elimineras. Detta för att onödiga konflikter 
inte skall uppkomma och ta tid från arbetet. En 9,1-chef är så engagerad i uppgiften att denne 
utesluter att ta hänsyn till människorna. Detta kan bero på att misslyckanden är det värsta som 
kan hända, 9,1-chefen fruktar detta mest av allt. Drivkraften för en 9,1-chef är att styra, 
behärska samt att dominera. Mottot för denna chef kan sammanfattas till: ”producera eller dö” 
(Blake och Adam Mc Canse, 1991). 
 
Teamledarskap (9,9) har en stark inriktning på både produktionen och människorna. En chef 
som tillhör denna stil har inga motsägelser mellan företagets mål och människornas behov 
som de andra stilarna har. Det blir därför möjligt att på ett effektivt sätt förena dessa båda 
genom att få med människorna i beslut om arbetet och prestationerna. Denna gedigna 
inriktning på både resultat och människor är endast möjlig genom att chefen uppmuntrar sina 
medarbetare att känna sig förpliktade till att engagera sig i företagets mål, genom att göra 
utomordentliga insatser. Den 9,9-orienterade chefens positiva drivkraft är en önskan om 
självförverkligande genom att bidra, det vill säga känna att denne har gjort något. Den 
negativa drivkraften är en rädsla att bli självisk, att förevarande inte längre bryr sig om att 
lyssna på vad andra tycker (Blake och Adam Mc Canse, 1991). 
 
Kompromissledarskap (5,5) ligger i mitten av Grid-modellen och kännetecknas av en 
medelstark inriktning på produktionen samt även människorna. Denna chef riktar in sig på att 
nå en medelmåttlig produktivitetsnivå och ta måttlig hänsyn till människornas känslor och 
attityder. 5,5-stilen kännetecknas av att i konflikter försöka hitta en kompromiss. Drivkraften 
för en 5,5-orienterad chef är att vara populär samt rädslans att förödmjukas. Denna chef 
behöver andra människor för att kunna fungera och tänka därav rädslan för att bli utesluten ur 
gruppen (Blake och Adam Mc Canse, 1991). 
 
Blake och Mouton anser att det är 9,9 som är den bästa ledarstilen. Detta då den tar hänsyn till 
vissa grundläggande behov hos människorna såväl som att skapa en situation som engagerar 
de anställda. Då denne ägnar stor uppmärksamhet åt både människorna och produktionen och 
därtill även lägger stor vikt vid att de anställda skall lägga märke till resultaten av arbetet 
anser Blake och Mouton att man får ett stark deltagande kring organisationens mål. Detta 
främjar ansvarskänslan och en effektiv arbetsinsats från de anställda (Jacobsen och Thorsvik, 
1998). 
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3.8 Ledarens uppgifter 
 
En ledares uppgifter brukar oftast enligt klassisk organisationslitteratur innefatta planering, 
organisering, bemanning, ge order och kontrollering (Rubenowitz, 1994). Dessa delar ingick 
även i det som Fayol menade var administration (Abrahamsson, B & Andersen, J, 2000). Än 
idag är dessa begrepp aktuella, dock har en viss skillnad uppstått i hur man betraktar vissa av 
begreppen. Vi kommer i följande stycke redogöra för dessa begrepp i tur och ordning. 
 

3.8.1 Planering 
 
En av huvuduppgifterna för en ledare utgörs av dennes planering av verksamheten 
(Rubenowitz, 1994). Vidare skriver Abrahamsson och Anderssen att planering handlar om att 
bestämma vad som skall uppnås. Enligt Yukl (1998) skiljer sig planeringsuppgifterna mellan 
ledarna beroende på vilken nivå i organisationen de befinner sig på. En ledare på en högre 
nivå måste planera mycket mer långsiktigt för att kunna trygga organisationens framtida 
överlevnad i jämförelse med en ledare på lägre nivå som har en mycket kortare 
planeringshorisont. Syftet med planeringen är vidare enligt Yukl att se till så att 
organisationen har en fullt brukbar verksamhet där koordineringen av företagets aktiviteter 
flyter på utan bekymmer, utnyttjandet av organisationens resurser är så maximal som möjligt 
samt att organisationen kan anpassa sig till förändringar i omgivningen. Yukl (1998) säger 
sammanfattningsvis att planering handlar om att bestämma: vad som skall göras, hur det skall 
göras, vem som skall göra det och när det skall göras. 
 

3.8.2 Organisering 
 
Att organisera eller delegera som Rubenowitz (1994) även benämner det, handlar om att 
fördela arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att de personella och materiella resurserna utnyttjas 
i så stor mån som möjligt. Yukl (1998) skriver att ledarens uppgift vid organisering handlar 
om att fördela befogenheter och ansvar till arbetsgrupper eller enskilda individer för att de 
skall kunna fatta beslut inom begränsade områden. Rubenowitz menar att det bland 
befattningshavare på alla nivåer råder en tämligen enad syn på att delegering är en 
förutsättning för att ledaren inte skall bli upplåst i jämförelsevis rutinmässiga sysslor. En 
annan aspekt på delegering är att den låter underställda medarbetare ägna sig åt mer 
kvalificerade arbetsuppgifter, vilket i sin tur oftast leder till mer engagerade medarbetare 
genom det ökade ansvaret (Rubenowitz, 1994). 
 

3.8.3 Bemanning 
 
Enligt Rubenowitz (1994) handlar bemanning om att tilldela de anställda inom organisationen 
olika arbetsuppgifter och få dem att känna ett ansvar och godta anvisade arbetsuppgifter. 
Ansvaret som den underordnade tilldelas handlar i detta fall om att slutföra arbetsuppgifter 
som denne har blivit tilldelad av sin överordnad. 
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3.8.4 Ge order 
 
Enligt Abrahamsson och Anderssen (2000) menade Fayol att en medarbetare endast skulle ta 
emot order från en chef. Rubenowitz (1994) anser att utvecklingen går ifrån den traditionella 
ordergivningen emot en mer informations- och instruktionsinriktad organisation. Förevarande 
förändring hänger samman med den decentralisering som råder inom organisationsvärlden, 
där mer och mer ansvar sprids längre ner i organisationen. Förutsättningar för att 
organisationen skall kunna lämna ordergivningen i utbyte mot en informations- och 
instruktionsinriktad organisation är att medarbetarna i organisationen har vilja, förmåga och 
goda förutsättningar för att fatta beslut i frågor som rör det egna arbetet enligt Rubenowitz. 

3.8.5 Kontroll 
 
Med kontroll menas uppföljning av aktiviteter och sammanlänkning av resultat med mål 
(Abrahamsson och Anderssen, 2000). Enligt Rubenowitz (1994) är kontrollens huvudsyfte ett 
medel för ledningen att avläsa i hur stor utsträckning som målen har uppnåtts. Rubenowitz 
skriver också att organisationen för att fungera måste försöka få bort stämpeln på kontroll som 
om det skulle vara något negativt, vilket lever kvar sedan den äldre administrationsfilosofin 
då de förordade en för medarbetarna ofta kvävande detaljkontroll. Idag vill ledare istället för 
att bestraffa misstag skapa förutsättningar för att förhindra dessa i framtiden, dels genom 
bättre utbildning, ledarskap, organisation och teknik (Rubenowitz, 1994). 
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4. Resultat och analys 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer i följande del av uppsatsen att redovisa de resultat som vi kommit fram till vid 
enkätundersökningarna. Redovisningen kommer att ske företag för företag med uppdelning på 
produktionspersonal, kontorspersonal och VD. Vi kommer inte att visa varje enskild 
medarbetares svar utan kommer att summera produktionspersonal och kontorspersonal i två 
olika kolumner där genomsnittet för deras svar kommer att framgå, deras genomsnitt kommer 
att jämföras med de svar som varje VD lämnat vid respektive företag. Siffrorna i analysen 
tolkar vi linjärt, det vill säga att det är lika stort avstånd mellan varje enhet. För att försöka 
ta reda på vilken typ av ledarstil som förekommer inom de olika företagen har vi även använt 
oss av Blake och Moutons Grid-modell. Enkäten i sin helhet finns att läsa i bilagorna. Utöver 
VD:n vid varje företag utfördes enkätundersökningen på 10 kontorsmedarbetare och 10 
verkstadsmedarbetare. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Företag 1 
 
Företag 1 är ett medelstort tillverkningsföretag med omkring 100 medarbetare, varav runt 85 
av dessa är produktionspersonal. Tillverkningen är inriktad mot större företag inom 
fordonsindustrin men de har även kunder inom andra områden för att säkerställa 
produktionsflödet och inte enbart tillförlita sig på ett fåtal stora kunder. 
 
Här följer en sammanställning av de enkäter vi genomförde vid företaget. 
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Diagram 1 Omdöme om VD företag 1 
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1. Håller sig informerad om vad som händer i 
branschen.  

2. Vet vad som ligger i tiden.  
3. Följer upp vad som tidigare beslutats.  
4. Är konsekvent i sitt sätt att uppträda.  
5. Rör sig bland medarbetarna.  
6. Kan hantera besvärliga medarbetare.  
7. Bra på att etablera nya kontakter.  
8. Är mån om att framgångar uppmuntras.  
9. Har förmåga att få andra att komma med 

idéer.  
10. Ger möjligheter för ett självständigt arbete.  
11. Visar uppskattning vid ett väl utfört arbete.  
12. Är öppen för kritik.  
13. Vinner förtroende genom sitt sätt att 

uppträda.  
14. Ställer samma krav på sig själv som på 

andra.  
15. Ger klara besked om vem som skall göra 

vad.  

16. Är bra på att ge klara besked om vad som 
skall göras. 

17. Talar om när saker måste förbättras. 
18. Gör uppföljningar på om informationen 

har nått fram. 
19. Kan ge svåra besked på att smidigt sätt. 
20. Sprider information på ett lättförståligt sätt 
21. Har tydliga idéer om verksamhetens 

utveckling. 
22. Gör långsiktiga mål tydliga för 

medarbetarna. 
23. Är villig att dela med sig av sin kunskap. 
24. Behandlar andra med respekt. 
25. Ger stöd när detta behövs. 
26. Ger sig tid att lyssna på andra. 
27. Har utvecklingssamtal. 
28. Känns utvecklingssamtalen givande. 
29. Finns möjlighet till utveckling i ditt arbete. 
30. Trivs du med ditt arbete. 

 
Av svaren i diagram 1 kan vi se att VD:ns svar ligger högre än medarbetarnas omdöme om sin 
VD. Kontorspersonalens uppfattning om VD:n ligger till största delen i undersökningen över 
verkstadspersonalens uppfattning av VD:n. Anledningen till att kontorspersonalens omdöme 
om VD:n ligger högre än det som verkstadspersonalen anser om VD:n tror vi beror på att 
kontorspersonalen har en närmare kontakt med VD:n då de sitter i samma lokaler. 
Undersökningen visar på stora skillnader vad det gäller att hantera besvärliga medarbetare, 
kontorspersonalen ger här VD:n ett betyg på omkring 4,5 medan verkstadspersonalen å sin 
sida anser att VD:n inte alls är så bra på att hantera besvärliga medarbetare vilket visas av 
deras omdöme som ligger på 2,8. När det gäller frågan om att förmå andra att komma med 
idéer ser vi att VD:n får bättre betyg av kontorspersonalen som anser att VD:n är bra på att få 
andra att komma med idéer vilket inte verkstadspersonalen tycker till lika stor del. Stora 
skillnader i hur VD:n visar uppskattning för väl utfört arbete kan utläsas ur enkäten, 
verkstadspersonalen ger här VD:n ett betyg på 2,7 medan kontorspersonalen ger ett betyg på 
4,5. Även fråga 12 visar på stora skillnader mellan verkstadspersonal och kontorspersonal, 
kontorspersonalen tycker att VD:n är mer öppen för kritik än vad verkstadspersonalen anser, 
differensen dem emellan är 1,2 enheter. Tillsist vill vi även belysa fråga 23 som handlar om 
VD:ns vilja att dela med sig av sin kunskap här är differensen så stor som 1,7 enheter mellan 
kontorspersonal och verkstadspersonal. 
 
Ser vi på företaget utifrån McGregors teori X och Y kan vi sluta oss till att VD:n i företaget är 
mer åt teori Y än åt teori X. Anledningen till att vi kan dra dessa slutsatser ser på svaren från 
vår enkät vid företaget. VD:n anser själv att han ger stora möjligheter till ett självständigt 
arbete, vilket bekräftas av kontorspersonal och verkstadspersonal. Vidare stärks antagandet att 
VD:n är av typen Y då medarbetarna till övervägande del tycker att framgångar uppmuntras, 
vilket även VD:n håller med om. Även vad det gäller möjlighet till utveckling i medarbetarnas 
egen arbetssituation stärks vårat antagande om att VD:n sluter sig till teori Y. Det som dock 
till viss del kan tala lite emot teori Y i detta fall gäller fråga 11 som behandlar om VD:n visar 
uppskattning vid ett väl utfört arbete. Här anser VD:n att uppskattning för ett väl utfört arbete 
ges, vilket även kontorspersonalen håller med om, däremot anser verkstadspersonalen inte att 
VD:n alltid är så bra på detta. Vi anser trots detta att VD:n vid företaget är närmare teori Y än 
vad han är teori X. 



 

 19 

Enligt Herzbergs ”motivations- och hygienteori” och arbetsbreddning stärks medarbetarnas 
motivation om tillfredställelsen i arbetet är optimal. För att skapa tillfredställelse i arbetet 
gäller det att medarbetarna känner att det finns möjlighet till utveckling i sitt arbete. Hos 
företag 1 tycker medarbetarna att det finns goda möjligheter till utveckling i deras 
arbetssituation, detta bör leda till tillfredställda medarbetare. Atmosfären på företaget kändes 
trevlig, personalen gav sken av att trivas på arbetsplatsen även svaren från frågan om de trivs 
på arbetet styrker våra intryck av företaget. Då både motivations- och hygienfaktorerna är 
uppfyllda vid företaget skapas goda förutsättningar för god trivsel samtidigt som risken för 
vantrivsel minskar. 
 

4.1.1 Chefstyp företag 1 
 
Nedan följer en tabell utifrån de påståenden (se bilaga 3 och 4) som vi ställde med hjälp av 
Blake och Moutons Grid-modell. Dessa påståenden har används för att ta reda på vilken 
chefstyp som VD:n i företaget mest liknar.  
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Diagram 2 Chefstyp företag 1 
 
De olika chefstyper som framgår i diagram 2 är: 
A Uppgivet ledarskap (1,1), B Gemytledarskap (1,9), C Lydnadsledarskap (9,1), 
D Teamledarskap (9,9) och E Kompromissledarskap (5,5). 
 
Verkstadspersonalen anser till 60 procent att VD:n utövar ett teamledarskap medan 
kontorspersonalen är helt eniga vad det gäller VD:ns ledarstil. Den ledarstil som de flesta 
medarbetarna i företaget anser att VD:n utövar är även den VD:n själv anser att han utövar. 
En ledare som utövar ett teamledarskap (9,9) har en stark inriktning på både produktionen och 
medarbetarna. Vi ser då att detta företag har en VD som utövar den ledarstil som Blake och 
Mouton ansåg var den bästa. 
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4.2 Företag 2 
 
Företag 2 är ett medelstort tillverkningsföretag med cirka 80 medarbetare, varav runt 70 av 
dessa är produktionspersonal. De tillverkar olika stålkonstruktioner samt stålkomponenter till 
bland annat maskinbyggare. 
 
En sammanställning av den enkätundersökning vi genomförde vid detta företag följer här. 
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Diagram 3 Omdöme om VD företag 2 
  
1. Håller sig informerad om vad som händer i 

branschen.  
2. Vet vad som ligger i tiden.  
3. Följer upp vad som tidigare beslutats.  
4. Är konsekvent i sitt sätt att uppträda.  
5. Rör sig bland medarbetarna.  
6. Kan hantera besvärliga medarbetare.  
7. Bra på att etablera nya kontakter.  
8. Är mån om att framgångar uppmuntras.  
9. Har förmåga att få andra att komma med 

idéer.  
10. Ger möjligheter för ett självständigt arbete.  
11. Visar uppskattning vid ett väl utfört arbete.  
12. Är öppen för kritik.  
13. Vinner förtroende genom sitt sätt att 

uppträda.  
14. Ställer samma krav på sig själv som på 

andra.  
15. Ger klara besked om vem som skall göra 

vad. 

16. Är bra på att ge klara besked om vad som 
skall göras. 

17. Talar om när saker måste förbättras. 
18. Gör uppföljningar på om informationen 

har nått fram. 
19. Kan ge svåra besked på att smidigt sätt. 
20. Sprider information på ett lättförståligt sätt 
21. Har tydliga idéer om verksamhetens 

utveckling. 
22. Gör långsiktiga mål tydliga för 

medarbetarna. 
23. Är villig att dela med sig av sin kunskap. 
24. Behandlar andra med respekt. 
25. Ger stöd när detta behövs. 
26. Ger sig tid att lyssna på andra. 
27. Har utvecklingssamtal. 
28. Känns utvecklingssamtalen givande. 
29. Finns möjlighet till utveckling i ditt arbete. 
30.  Trivs du med ditt arbete. 
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Vi ser här att hos företag 2 ligger VD:ns svar närmare medarbetarnas, även skillnaden mellan 
kontorspersonalens svar och verkstadspersonalens är mindre än i fallet med företag 1. De 
frågor som har störst differens mellan kontorspersonal och verkstadspersonal är bland annat 
följande frågor: fråga 4 som handlar om VD:n är konsekvent i sitt sätt att uppträda. I denna 
fråga anser kontorspersonalen till större del än vad verkstadspersonalen anser att VD:n är 
konsekvent i sitt sätt att uppträda. Differensen mellan kontorspersonal och verkstadspersonal 
är på 1 enhet. Går vi vidare och tittar på fråga 5 som handlar om hur mycket VD:n rör sig 
bland sina medarbetare är tendensen den samma, kontorspersonalen är alltså även här mer 
nöjd med den tid som VD:n rör sig bland dem, medan verkstadspersonalen ger VD:n ett betyg 
som ligger 1,1 enhet under det som kontorspersonalen gav. VD:ns egna omdöme om sig själv 
i denna fråga ligger relativt nära det betyg han får av verkstadspersonalen i den samma. När 
det gäller att uppmuntra framgångar anser verkstadspersonalen att detta inte sker så ofta, 
vilket även VD:n håller med om. Kontorspersonalen tycker däremot att framgångar 
uppmuntras till större del än vad både verkstadspersonal och VD tycker. Fråga 11 går lite 
hand i hand med fråga 8 som berör om framgångar uppmuntras, här handlar det om VD:n 
visar uppskattning vid ett väl utfört arbete. I denna fråga är differensen mellan 
kontorspersonal och verkstadspersonal 1,1 enhet. På fråga 18 som handlar om det görs någon 
uppföljningar på om informationen har nått fram till medarbetarna får VD:n ett betyg av 
verkstadspersonalen på 2,3 enheter och 3,1 enheter från kontorspersonalen, även VD:ns egna 
omdöme om sig själv i frågan ligger lågt. När det gäller fråga 27 och fråga 28 är frågan ställd 
på ett sådant vis att den inte syftar på VD:n utan till medarbetarens närmsta chef. Fråga 27 
som berör om medarbetaren har utvecklingssamtal med sin närmsta chef visar att detta inte är 
så vanligt vare sig bland kontorspersonalen eller bland verkstadspersonalen även om 
kontorspersonalen anser sig ha utvecklingssamtal i en större utsträckning än vad 
verkstadspersonalen har. Differensen mellan kontorspersonal och verkstadspersonal är på 1,2 
enheter. Fråga 28 är en följdfråga på fråga 27 och behandlar om medarbetarna tycker att 
utvecklingssamtalen är givande, även här ger verkstadspersonalen ett lågt betyg då de inte 
anser att utvecklingssamtalen är så speciellt givande. Differensen mellan kontorspersonal och 
verkstadspersonal i frågan är 0,9 enheter. 
 
Enligt McGregors teori X och Y kan vi även här sluta oss till att VD:n i företag 2 är mer åt 
teori Y än åt teori X. Anledningen till att vi kan dra dessa slutsatser ser vi på svaren från vår 
enkät vid företaget. VD:n anser själv att det finns stora möjligheter till ett självständigt arbete, 
vilket även kontorspersonal och verkstadspersonal anser. Även när det gäller möjlighet till 
medarbetarnas utveckling av den egna arbetssituation stärks vårt antagande om att VD:n 
sluter sig till teori Y då både kontorspersonal och verkstadspersonal anser att det finns bra 
möjligheter till utveckling i den egna arbetssituationen. Antagandet att VD:n också här som 
vid företag 1 är av typen Y stärks då medarbetarna till övervägande del tycker att framgångar 
uppmuntras, vilket VD:n även håller med om. Tittar vi däremot på fråga 11 som tar upp om 
VD:n visar uppskattning vid ett väl utfört arbete kan vi se att svaren går isär, 
kontorspersonalen anser att framgångar uppmuntras till större del än vad både VD:n och 
verkstadspersonalen anser. Vi tycker dock att de övriga svaren i enkäten pekar på att VD:n 
även här vid företag 2 är av typen Y enligt McGregors teori X och Y. 
 
Medarbetarnas motivation stärks enligt Herzberg om tillfredställelsen i arbetet är optimal. För 
att skapa tillfredställelse i arbete gäller det att medarbetarna känner att det finns möjlighet till 
utveckling i sitt arbete. De svar vi kommer fram till gällande detta är hos företag 2 i stort sett 
de samma som vid undersökningen vid företag 1, vi kan inte hitta några större avvikelser utan 
kan sluta oss till att både motivations- och hygienfaktorerna är uppfyllda vid företaget. Dessa 
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iakttagelser torde tyda på att det finns goda förutsättningar för god trivsel samtidigt som 
risken för vantrivsel minskar även vid företag 2. 
 

4.2.1 Chefstyp företag 2 
 
Även här har vi använt oss av Blake och Moutons Grid-modell för att få svar på vilken 
chefstyp som passar bäst in på VD:n hos företag 2. 
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Diagram 4 Chefstyp företag 2 
  
De olika chefstyper som framgår i diagram 4 är: 
A Uppgivet ledarskap (1,1), B Gemytledarskap (1,9), C Lydnadsledarskap (9,1), 
D Teamledarskap (9,9) och E Kompromissledarskap (5,5). 
 
Företag 2:s verkstadspersonal anser till 80 procent att VD:n utövar ett teamledarskap medan 
kontorspersonalen till 90 procent anser det gällande VD:ns ledarstil. Detta betyder att även 
hos företag 2 anser de flesta medarbetarna att den ledarstil som VD:n utövar är av typen D. 
Alltså de flesta medarbetarna i företaget anser att VD:n utövar ett teamledarskap, vilket även 
VD:n själv anser att han utövar. En ledare med denna stil har en stark inriktning på både 
produktionen och medarbetarna.  
 

4.2.2 Kriterier för en bra VD 
 
Innan vi utförde undersökningen vid företag 2 utökade vi vår enkät för att även få information 
om vad medarbetarna och VD:n anser är viktiga frågor för att vara en bra chef. 
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Diagram 5 Kriterier för en bra VD företag 2 
 
Den frågeställning vi har utgått ifrån vid diagram 5 är samma som vid undersökningen i 
diagram 3, men med det tillägget att vi lagt till en följdfråga där vi undrar vad respondenten 
anser om frågans vikt för att vara en bra chef. Även i detta fall gjorde vi en uppdelning på 
VD, kontorspersonal och verkstadspersonal för att se om det förekom några skillnader i hur 
synen på ledarskapet ser ut mellan olika grupper i organisationen. Det vi kan se från resultatet 
från diagram 5 är att VD:n i stort sett anser att frågorna är av yttersta vikt för att bli en bra 
chef. Kontorspersonal och verkstadspersonal håller med om att de frågor som vi har behandlat 
är av stor betydelse för att bli en bra ledare. Skillnaderna mellan VD, kontorspersonal och 
verkstadspersonal kan anses som ringa vid de flesta fall. 
 

4.3 Företag 3 
 
Företag 3 är ett medelstort tillverkningsföretag med cirka 360 medarbetare. De tillverkar 
kabelförläggningsmaterial och master för belysning och kommunikation. 
 
Här följer en sammanställning av de enkäter vi genomförde vid företaget. 
 



 

 24 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Fråga

S
va

rs
al

te
rn

at
iv

VD Medel Kontorspersonal Medel Verkstadspersonal
 

Diagram 6 Omdöme om VD företag 3 
 
1. Håller sig informerad om vad som händer i 

branschen.  
2. Vet vad som ligger i tiden.  
3. Följer upp vad som tidigare beslutats.  
4. Är konsekvent i sitt sätt att uppträda.  
5. Rör sig bland medarbetarna.  
6. Kan hantera besvärliga medarbetare.  
7. Bra på att etablera nya kontakter.  
8. Är mån om att framgångar uppmuntras.  
9. Har förmåga att få andra att komma med 

idéer.  
10. Ger möjligheter för ett självständigt arbete.  
11. Visar uppskattning vid ett väl utfört arbete.  
12. Är öppen för kritik.  
13. Vinner förtroende genom sitt sätt att 

uppträda.  
14. Ställer samma krav på sig själv som på 

andra.  
15. Ger klara besked om vem som skall göra 

vad. 

16. Är bra på att ge klara besked om vad som 
skall göras. 

17. Talar om när saker måste förbättras. 
18. Gör uppföljningar på om informationen 

har nått fram. 
19. Kan ge svåra besked på att smidigt sätt. 
20. Sprider information på ett lättförståligt sätt 
21. Har tydliga idéer om verksamhetens 

utveckling. 
22. Gör långsiktiga mål tydliga för 

medarbetarna. 
23. Är villig att dela med sig av sin kunskap. 
24. Behandlar andra med respekt. 
25. Ger stöd när detta behövs. 
26. Ger sig tid att lyssna på andra. 
27. Har utvecklingssamtal. 
28. Känns utvecklingssamtalen givande. 
29. Finns möjlighet till utveckling i ditt arbete. 
30.  Trivs du med ditt arbete. 

 
I diagram 6 kan vi se att VD:ns omdöme om sig själv i de flesta frågor ligger i närheten av de 
omdömen VD:n får av sina medarbetare både på kontoret och i fabriken. Det är först och 
främst frågorna 1, 3, 4, 9, 10 och 14 som VD:n ger sig själv ett högre betyg än vad han får 
bland sina medarbetare. Om vi börjar med att titta på de frågor där VD:n ger sig själv ett 
högre betyg än vad medarbetarna gör så ser vi att i fallen med frågorna 1, 3, 4 och 9 att 
kontorspersonalen och verkstadspersonalen är relativt överens i sina svar. Däremot kan vi se 
på meningsskiljaktigheter mellan kontorspersonal och verkstadspersonal i fråga 10 som 
behandlar om VD:n ger möjlighet för ett självständigt arbete, kontorspersonalen tycker att 
möjligheterna för självständigt arbete är tämligen stora medan verkstadspersonalens svar visar 
på att dessa möjligheter enligt dem inte är lika stora. Skillnaden mellan kontorspersonal och 
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verkstadspersonal i fråga 10 ligger på 0,8 enheter. Går vi sedan vidare och tittar på hur bra 
VD:n är på att ta emot kritik så ser vi att verkstadspersonalen inte tycker att VD:n är lika bra 
på detta som kontorspersonalen tycker. I detta fall är VD:n och kontorspersonalen mer 
överens medan verkstadspersonalen ger VD:n ett betyg som är 0,7 enheter under 
kontorspersonalen och 1,1 enheter under vad VD:n själv anser om sig själv i frågan. Fråga 13 
som behandlar VD:ns uppträdande och möjlighet att vinna förtroende där igenom visar på 
stora skillnader mellan kontorspersonal och verkstadspersonal, differensen dem emellan är så 
stor som 1,4 enheter. Dock är kontorspersonal och VD:n förhållandevis överens i denna fråga. 
Fråga 14 när det gäller att ställa samma krav på sig själv som på andra så tycker inte 
verkstadspersonalen till lika stor del som VD:n att detta görs, differensen mellan VD:n och 
verkstadspersonalen är på 1,7 enheter, VD:n ger sig själv här ett topp betyg på 5 enheter 
medan verkstadspersonalen ger honom ett betyg på 3,3. Skillnaden mellan kontorspersonal 
och verkstadspersonal är på 0,7 enheter. Tittar vi på fråga 24 som handlar om hur väl VD:n 
behandlar andra med respekt ser vi återigen på stora skillnader mellan kontorspersonal och 
verkstadspersonal. Kontorspersonalen tycker att VD:n är bra på detta vilket kan utläsas av 
deras svar som ger VD:n ett betyg på 4,4 enheter medan verkstadspersonalen å sin sida endast 
ger VD:n ett betyg på 3,1 enheter alltså en differens dem emellan på 1,3 enheter. Även fråga 
25 tycker vi är värd att nämna då skillnaderna mellan kontorspersonal och verkstadspersonal 
är så stor som 1,4 enheter. Det som dessutom är intressant i denna fråga är att VD:ns betyg på 
sig själv hamnar 1,3 enheter under det som kontorspersonalen har svarat. Tillsist vill vi även 
belysa fråga 26 som behandlar VD:ns vilja att lyssna på andra, differensen mellan 
kontorspersonal och verkstadspersonal är här på 0,9 enheter. Men det riktigt intressanta i 
denna fråga är att VD:n ger sig själv ett betyg på 2 enheter vilket är 1,3 lägre än vad han får 
av verkstadspersonalen och 2,2 lägre än vad han får av kontorspersonalen. 
 
Tittar vi på företag 3 utifrån McGregors teori X och Y, kan vi dra slutsatsen att VD:n även i 
företag 3 är mer åt teori Y än vad han är åt teori X. De påståenden som stärker uppfattningen 
att VD:n är av teori Y är bland annat att medarbetarna tycker att VD:n ger möjlighet till ett 
självständigt arbete, vilket även VD:n själv håller med om. Även frågan som berör om det 
finns möjlighet till utveckling i den egna arbetssituationen utökar uppfattningen om att VD:n 
är av teori Y då både kontorspersonal och verkstadspersonal tycker att dessa möjligheter finns 
till stor del. Genom att både kontorspersonal och verkstadspersonal tycker att VD:n ger sig tid 
att lyssna på andra ges än mer indikationer på att VD:n är av teori Y mer än teori X. Vad som 
i fallet med företag 3 talar emot att VD:n skulle vara av typen teori Y är fråga 8 som 
behandlar om framgångar uppmuntras samt fråga 11 som handlar om visad uppskattning vid 
ett väl utfört arbete, här ligger medarbetarnas betyg på VD:n precis över 3 enheter och VD:ns 
egna betyg på sig själv på 3 enheter. Trots detta så anser vi att de övriga frågorna väger över 
och sluter oss till att VD:n i företag 3 är av typen teori Y. 
 
Herzbergs ”motivations- och hygienteori” och arbetsbreddning säger att medarbetarnas 
motivation stärks om tillfredställelsen i arbetet är optimal. För att tillfredställelse skall skapas 
i arbetet gäller det att få medarbetarna att känna att det finns utvecklingsmöjligheter i sitt 
arbete. Företag 3:s medarbetare anser att det finns bra möjligheter till utveckling i deras 
arbetssituation, vilket bör leda till tillfredställda medarbetare. Vi kan även se på fråga 30 att 
medarbetarna trivs bra med sitt arbete, vilket bör leda till att medarbetarnas motivation stärks 
detta enligt Herzbergs motivations- och hygienteori. Vi ser i företag 3 att både motivations- 
och hygienfaktorer är uppfyllda vilket genererar goda förutsättningar för en god trivsel på 
företaget samtidigt som risken för vantrivsel minskar. 
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4.3.1 Chefstyp företag 3 
 
Även hos företag 3 har vi använt oss av Blake och Moutons Grid-modell för att ta reda på 
vilken chefstyp som passar bäst in på VD:n i företaget. 
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Diagram 7 Chefstyp företag 3 
 
De olika chefstyper som framgår i diagram 7 är: 
A Uppgivet ledarskap (1,1), B Gemytledarskap (1,9), C Lydnadsledarskap (9,1), 
D Teamledarskap (9,9) och E Kompromissledarskap (5,5). 
 
Företag 3:s verkstadspersonal anser till 40 procent att VD:n utövar ett teamledarskap, 
samtidigt som 40 procent av verkstadspersonalen tycker att VD:n utövar ett lydnadsledarskap. 
Vid ett lydnadsledarskap organiserar chefen arbetet på ett sådant sätt att medarbetarnas behov 
av att tänka elimineras detta genom hög övervakning och styrning för att på så vis se till att 
rätt arbetsuppgifter blir utförda. Vi fick här ett bortfall från en verkstadsmedarbetare som inte 
svarade på denna fråga. Kontorspersonalen anser dock till 100 procent att VD:n utövar ett 
teamledarskap. Den största delen av de medarbetare som har fått svara på enkäten tycker att 
VD:n utövar ett teamledarskap när vi tittar på kontorspersonalens och verkstadspersonalens 
svar tillsammans. Detta borde tyda på att även hos företag 3 liksom hos de två övriga 
företagen är VD:n av chefstyp D, vilket även VD:n själv anser att han är. En ledare med 
denna stil har en stark inriktning på både produktionen och medarbetarna. Dock kan vi inte 
med säkerhet sluta oss till att verkstadspersonalen tycker detta fullt ut då det endast var 40 
procent som ansåg detta enligt svaren från deras enkät. 
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4.3.2 Kriterier för en bra VD 
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Diagram 8 Kriterier för en bra VD företag 3 
 
Återigen är frågeställningen den samma som den vi använde oss av till diagram 6, men med 
det tillägget att vi lagt till en följdfråga där vi undrar vad respondenten anser om frågans vikt 
för att vara en bra chef. Uppdelningen är den samma mellan VD, kontorspersonal och 
verkstadspersonal. Det vi kan se från resultatet i diagram 8 är att VD:n i stort sett tycker att 
frågorna är av stor betydelse för att bli en bra chef. Kontorspersonal och verkstadspersonal 
håller med om att de frågor som vi har behandlat är av stor betydelse för att bli en bra ledare. 
Frågorna 6, 7, 8, 19 och 28 ger VD:n en 3:a som svar i sin enkät vilket tyder på att han inte 
tycker att dessa frågor är av lika stor betydelse som de övriga. Kontorspersonalens och 
verkstadspersonalens svar visar däremot en bild av att de tycker att även dessa frågor är av 
stor vikt för att bli en bra chef, då deras svar på dessa frågor ligger i närheten av 4 eller strax 
över. Skillnaderna mellan kontorspersonalens och verkstadspersonalens svar angående 
frågornas vikt får även hos företag 3 anses som ringa. Den enda fråga där differensen mellan 
kontorspersonal och verkstadspersonal överstiger 0,5 enheter är fråga 6 som behandlar 
betydelsen av att kunna hantera besvärliga medarbetare. Här är differensen 0,7 enheter, 
verkstadspersonalen tycker denna egenskap är viktigare än vad kontorspersonalen i företaget 
tycker. 
 

4.4 Jämförande analys mellan företagen 
 
Vi kommer i följande stycke att titta närmare på hur medarbetarnas och VD:s svar skiljer sig 
åt mellan de tre företagen, vi vill undersöka om medarbetarnas omdöme om sin egna VD 
liknar de omdömen som medarbetarna i de andra företagen ger sin VD. Samt att även se på 
hur de olika VD:arnas bedömning om sig själva skiljer sig åt.  
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4.4.1 Jämförelse mellan företagens VD:ar 
 
I följande diagram har vi jämfört de tre företagens VD:ar tillsammans i ett diagram. 
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Diagram 9 VD:arnas egna omdöme om sig själva 
 
Det vi vid första anblicken lägger märke till när vi granskar diagram 9 är de svar som VD:n 
vid företag 1 har lämnat, han ger sig själv 19 stycken 5:or och 8 stycken 4:or av 30 möjliga 
endast en 3:a och en 2:a. Fråga 28 lämnar han inget svar på då han inte kan bilda sig någon 
uppfattning om utvecklingssamtalen är givande då dessa inte utförs speciellt ofta. 
 
Kan verkligen VD:n vid företag 1 vara lika engagerad i alla dessa frågor för att komma upp i 
så många fullpoängsbedömningar, eller är det så att medarbetarna ger en annan bild av sin 
VD? Kontorspersonalen hos företag 1 ger i många av dessa frågor sin VD högre betyg än vad 
kontorsmedarbetarna vid de andra två företagen gör. Hos verkstadspersonalen kan vi inte 
utläsa samma mönster utan här ligger svaren mer i linje med hur verkstadsmedarbetarna vid 
de andra två företagen har svarat. Med andra ord så kan vi alltså sluta oss till att VD:n vid 
företag 1 i många frågor övervärderar sin egen kapacitet om vi skall se till hur företagets 
medarbetare svarar angående sin VD. 
 
I 9 fall av 30 ger VD:n vid företag 1 sig själv ett högre omdöme om sig själv än vad VD:arna 
vid de andra bägge företagen ger sig själva. Endast vid fråga 22 som behandlar förmågan att 
gör långsiktiga mål tydliga för medarbetarna och fråga 27 som handlar om utvecklingssamtal 
ger VD:n vid företag 1 sig själv lägre omdöme än vad de andra bägge VD:arna gör. 
 
Om vi tittar vidare i diagram 9 så kan vi se att VD:arna i 7 fall har svarat helt lika angående 
sig själv. Bland de frågor som de svarar helt lika och som de även ger sig själva omdömet 5 
kan nämnas fråga 10 som beskriver möjligheten till ett självständigt arbete samt fråga 30 som 
berör hur bra de trivs med sitt arbete. Alla tre VD:ar trivs alltså fullt ut med sitt arbete vilket 
enligt oss borde leda till ett engagerat arbetssätt då de alla anser sig tycka att deras 
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arbetssituation är stimulerande. Även enligt Herzbergs ”motivations- och hygienteori” stärks 
vår slutsats om att VD:arna bör vara engagerade i sitt arbetssätt då förhållanden som främjar 
tillfredsställelse tycktes motivera de anställda till att prestera bättre (Jacobsen och Thorsvik, 
1998). 

4.4.2 Jämförelse mellan företagens kontorspersonal 
 
Vi har jämfört kontorspersonalen från de tre företagen tillsammans i följande diagram. 
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Diagram 10 Kontorspersonalens omdöme om sin egna VD 
 
När vi jämför kontorspersonalens svar i undersökningen så ser vi att det först och främst är 
frågorna 5 till och med 9 som åsikterna går isär mellan de olika företagen. I övrigt så följer 
kontorspersonalens åsikter om sina respektive VD:ar varandra väl åt i stort sett vid samtliga 
av de övriga frågorna, med undantag för frågorna 11, 20, 27, 28 och 29 då det ena eller andra 
företagets kontorspersonal är av en annan åsikt. 
 
Vi kan med hjälp av fråga 30 se att kontorspersonalen på företagen är tillfredsställda med sitt 
arbete, vilket enligt oss även här borde leda till ett engagerat arbetssätt. Även här stärks vår 
slutsats att tillfredsställda medarbetare presterar bättre vilket även styrks av Herzbergs 
”motivations- och hygienteori”. Vi ser att det i företagen finns goda möjligheter till att 
utvecklas i sitt arbete vilket vi tror kan bidra till att medarbetarna blir mer motiverade, dock 
visar svaren från frågorna 8 och 11 på att framgångar och ett väl utfört arbete i företagen är 
spridda och inte uppmuntras riktigt lika högt i två av företagen. Då de ändå ligger över medel 
tror vi inte att detta är av någon större betydelse för att skapa vantrivsel på företagen. 
 
Kontorspersonalen i företag 1 och 2 anser inte att de har utvecklingssamtal i en speciellt stor 
utsträckning och de tycker inte heller att dessa samtal är speciellt givande. Här finns det 
anledning för VD:arnas del att ta en djupare diskussion med medarbetarna för att bilda sig en 
uppfattning om medarbetarna känner att mer tid bör egnas åt utvecklingssamtal för att stärka 
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effektiviteten i företagen. Företag 3 däremot tycker att utvecklingssamtal ges i en god 
omfattning samt att dessa känns givande. 
 
På det stora hela får VD:arna i de tre företagen goda omdömen av sina kontorsmedarbetare. 
VD:arna får ett betyg över 3 på alla frågorna, utom just då företag 1 och 2 på frågorna 
gällande utvecklingssamtal. I många av frågorna som besvarats av kontorsmedarbetarna ges 
ett betyg på omkring 4 vilket måste anses vara ett gott betyg. 

4.4.3 Jämförelse mellan företagens verkstadspersonal 
 
Nedan följer de svar som verkstadspersonalen från de tre företagen gav sina VD:ar. 
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Diagram 11 Verkstadspersonalens omdöme om sin egna VD 
 
När vi tittar på verkstadspersonalen är inte bilden riktigt den samma som i fallet med 
kontorspersonalen. Istället för som hos kontorspersonalen där det var frågorna 5 till och med 9 
som åsikterna först och främst gick isär så är det hos verkstadspersonalen istället fler frågor 
som skiljer sig åt mellan företagen. Trots en större spridning mellan svaren hos 
verkstadsmedarbetarna kan vi fortfarande utläsa ett visst mönster då svaren de lämnat tycks 
följa varandra till viss del. 
 
Om vi som tidigare tar hjälp av fråga 30 för att titta på hur bra medarbetarna trivs på sina 
arbetsplatser så kan vi se att trivseln är hög i de tre företagen bland verkstadsmedarbetarna. 
Även i det här tredje fallet stärks vår slutsats om att tillfredsställda medarbetare presterar 
bättre av Herzbergs ”motivations- och hygienteori”. 
 
Verkstadsmedarbetarna tycker också att det finns goda möjligheter till utveckling i deras 
arbetssituation vilket även det leder till mer motiverade medarbetare. Dock anser sig 
verkstadsmedarbetarna inte riktigt uppmärksammade vid ett väl utfört arbete samt att 
framgångar i sig inte uppmuntras något speciellt. Dessa uttryck bland verkstadsmedarbetarna 
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kan tillsammans skapa en grund för att vantrivsel inom företagens tillverkningsavdelningar 
skall ta form enligt Herzbergs ”motivations- och hygienteori”. Dock tror vi inte att detta är 
något allvarligt problem än då medarbetarna samtidigt svarar att de trivs med sin 
arbetssituation, men vi anser trots det att de bör uppmärksamma verkstadsmedarbetarnas svar 
i dessa frågor för att på sikt säkerställa sig från att vantrivsel inte skall uppkomma inom 
företagen. 
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5. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer i detta kapitel ta upp de slutsatser som vi kom fram till i och med denna uppsats. 
___________________________________________________________________________ 
 
De slutsatser vi kan dra utifrån de uppgifter vi har fått in från de tre företagen är till att börja 
med att VD:arna vid de olika företagen i många frågor ger sig själva ett högre omdöme än vad 
deras medarbetare gör. Företag 2 och 3:s VD:ar är de som ger sig själva omdömen som mer 
liknar de omdömen som de själva får från sina medarbetare. Företag 1:s VD däremot ger sig 
själv i många av frågorna ett högre omdöme om sig själv än vad han får av sina medarbetare.  
Vidare kan vi utläsa att kontorspersonalen i de flesta frågor hos de tre företagen ger sina 
VD:ar ett högre betyg än vad verkstadspersonalen hos företagen gör. Anledningen till att 
kontorspersonalen i många frågor ger sin VD ett högre betyg än vad VD:n får från sin 
verkstadspersonal tror vi beror på kontorspersonalens närhet till sin VD, då de hos de företag 
vi undersökte hade sina kontor i samma lokaler. Vi tycker oss därför kunna finna en hög 
kausalitet mellan närheten till sin VD och hur höga omdömen kontorspersonalen ger den 
samme. Vidare stärks detta påstående om vi utläser svaren i fråga 5 som behandlar hur 
mycket VD:n rör sig bland sina medarbetare, här ger samtliga företags verkstadspersonal sin 
egna VD ett lägre betyg än vad han får av sin kontorspersonal.  
 
När vi har undersökt företagens medarbetare tillsammans uppdelade på kontors- och 
verkstadspersonal ser vi att de i många frågor svara relativt lika om sina respektive VD:ar, 
detta säger oss att ledarskapet inom de olika företagen bedrivs på ett snarlikt sätt även om 
vissa avvikelser förekommer. De flesta medarbetarna svara även att deras respektive VD är av 
chefstyp ”D” enligt Blake och Moutons Grid-modell. Chefstyp ”D” kallas teamledarskap och 
karakteriseras av en stark inriktning på både produktionen och människorna. En chef som 
tillhör denna stil har inga motsägelser mellan företagets mål och människornas behov, vilket 
de andra ledarstilarna enligt Blake och Moutons Grid-modell har. Detta säger oss att 
ledarskapet inom de tre företag som vi har undersökt har en förankring i produktionen och att 
den ska vara effektiv, samtidigt som att hänsyn måste tas till företagets medarbetare för att 
denna effektivitet skall vara möjlig att uppnå. Blake och Mouton ansåg i deras 
forskningsstudie att teamledarskap var den bästa ledarstilen. 
 
Enligt Rubenowitz (1994) skapas arbetstillfredsställelse inte enbart genom en god psykosocial 
miljö som bland annat Mayo kom fram till i och med deras forskningsstudie vid Western 
Electric Companys fabriker i Hawthorne, utan även om möjligheterna till avancemang inom 
organisationen finns samt om de upplever det egna arbetet som betydelsefullt och slutligen att 
det finns möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (Rubenowitz, 1994). Dessa tre 
aspekter kan hos de tre företag som vi har undersökt anses som uppfyllda vilket torde tyda på 
att arbetstillfredsställelsen hos medarbetarna vid de tre företagen är god. 
 
Utifrån den del i enkäten där vi undersökte frågornas vikt för att bli en bra VD kan vi sluta oss 
till att i stort sett samtliga av våra ställda frågor är av betydelse för att bli en bra VD, då de 
svar vi fick in angående detta talar sitt tydliga språk. Så gott som alla frågor i denna enkät ges 
betyget 4 eller strax över av VD samt kontors- och verkstadspersonal vid de två företag där vi 
ställde denna fråga. Genom att vi har tittat på frågornas vikt i vår enkät och fått bekräftat att 
frågorna är av stor betydelse för att bli en bra VD har vi också säkerställt studiens betydelse 
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då de frågor som vi har ställt också visat sig vara mycket viktiga att behandla enligt de svar 
som vi har fått in. 
  
När vi undersöker hur vanligt det är med utvecklingssamtal i företagen visar det sig att företag 
1 och 2 inte utför samtalen i någon stor utsträckning, de tycker dessutom inte att samtalen är 
speciellt givande. Vid företag 3 anser både VD:n och medarbetarna att utvecklingssamtalen är 
både givande och att de utförs i en bra omfattning. Vi blev lite förvånade över resultaten från 
de första två företagen då utvecklingssamtal borde vara ett bra sätt att bland annat undersöka 
hur personalen mår och vad som kan förbättras för att de skall må bättre och bli effektivare i 
sitt arbete. Vi anser att företagens VD:ar eller närmsta chef här bör ha djupare diskussioner 
med sina medarbetare för att bättre kunna bilda sig en uppfattning av om medarbetarna känner 
att mer tid bör ägnas åt utvecklingssamtal för att stärka effektiviteten i företagen. 
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6. Förslag till fortsatt forskning 
___________________________________________________________________________ 
 
Vi kommer i detta avslutande kapitel ta upp förslag på fortsatt forskning inom ämnet, detta är 
funderingar som vi fått under resans gång och som kan vara av intresse att titta närmare på. 
___________________________________________________________________________ 
 
Nedan följer förslag till fortsatt forskning som vi kommit underfund med under skrivandet av 
denna uppsatts. 
 
• Då vi enbart har undersökt att det finns skillnader mellan VD, kontorspersonal samt 

verkstadspersonal kan det vara intressant att se på varför det finns skillnader mellan dessa. 
 
• Det skulle vara intressant att titta på hur vissa frågor i enkäten påverkar varandra för att 

försöka finna om det råder någon kausalitet dem emellan. 
 
• Av intresse skulle även företagets effektivitet i förhållande till ledarstil enligt VD och 

upplevd ledarstil enligt personalen vara att undersöka.   
 
• Hur kan man öka verkstadspersonalens omdöme om sin VD? 
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Bilaga 1 
 
Mail till företagen. 
 
Hej, vi heter Johan Lithén och Ann Signal och läser Ekonomi på Karlstads Universitet. Under 
hösten skriver vi en C-uppsats om ledarskap. Vårt syfte med denna uppsats är att få en 
uppfattning om hur kontorspersonalens syn på ledaren skiljer sig mot verkstadsarbetarnas, 
samt hur båda deras syn skiljer sig mot hur ledaren uppfattar sitt ledarskap. 
 
Enkäterna kommer att vara anonyma och i vårt arbete kommer resultaten endast presenteras i 
tabeller. Det enda som kommer att framgå i enkäten och arbetet är om det rör sig om chef, 
kontorspersonal eller verkstadsarbetare. Företagens resultat kommer inte att presenteras under 
företagets namn utan under företag X. Vi kommer utöver erat företag utföra studien vid 
ytterligare två företag. Vi som skriver denna uppsats har tystnadsplikt. 
 
Vi vill utföra våran analys på platschefen, 10 kontorsmedarbetare samt 10 stycken 
verkstadsarbetare. Vi ser gärna att ni väljer ett lämpligt datum för enkätundersökningen. 
 
Med vänliga hälsningar 
Johan Lithén och Ann Signal 
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Bilaga 2 
 
Anvisningar 
 
Ledarskap 
 
Hej, vi heter Johan Lithén och Ann Signal och läser Ekonomi på Karlstads Universitet. Under 
hösten skriver vi en C-uppsats om ledarskap. Vårt syfte med denna uppsats är att få en 
uppfattning om hur kontorspersonalens syn på ledaren skiljer sig mot verkstadsarbetarnas, 
samt hur båda deras syn skiljer sig mot hur ledaren uppfattar sitt ledarskap. Vi vill även veta 
vad som är viktigt för att vara en bra chef. 
 
Enkäterna kommer att vara anonyma och i vårt arbete kommer resultaten endast presenteras i 
tabeller. Det enda som kommer att framgå i enkäten och arbetet är om ni är kontorspersonal 
eller verkstadsarbetare. Företagens resultat kommer inte att presenteras under företagets namn 
utan under företag X. Vi som skriver denna uppsats har tystnadsplikt. 
 
Gör så här: 
 
Enkäten består av 31 frågor och tar 5-10 minuter att fylla i. 
Varje ”fråga” presenterar en beskrivning, tänk noga igenom denna beskrivning. Svara gör du 
genom att ringa in den siffra som stämmer bäst med din uppfattning av din VD. 
Svarsalternativen sträcker sig mellan 1 och 5, där 1 är aldrig och 5 är ofta. 
Sista frågan beskriver fem olika chefstyper där vi vill att du väljer den som passar bäst in på 
din VD (endast en). 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 
 
Enkätfrågor – Kontorspersonal och Verkstadsarbetare 
     Hur ofta görs följande 
   
 Aldrig Ibland    Ofta
    
 
1. Håller sig informerad om vad som händer i branschen 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
2. Vet vad som ligger i tiden 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
3. Följer upp vad som tidigare beslutats 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
4. Är konsekvent i sitt sätt att uppträda 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
5. Rör sig bland medarbetarna 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
6. Kan hantera besvärliga medarbetare 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
7. Bra på att etablera nya kontakter 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
8. Är mån om att framgångar uppmuntras 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
9. Har förmåga att få andra att komma med idéer 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
10. Ger möjligheter för ett självständigt arbete 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
11. Visar uppskattning vid ett väl utfört arbete 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
12. Är öppen för kritik 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
13. Vinner förtroende genom sitt sätt att uppträda 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
14. Ställer samma krav på sig själv som på andra 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
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15. Ger klara besked om vem som skall göra vad 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
16. Är bra på att ge klara besked om vad som skall göras 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
17. Talar om när saker måste förbättras 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
18. Gör uppföljningar på om informationen har nått fram 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
19. Kan ge svåra besked på att smidigt sätt 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
20. Sprider information på ett lättförståligt sätt 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
21. Har tydliga idéer om verksamhetens utveckling 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
22. Gör långsiktiga mål tydliga för medarbetarna 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
23. Är villig att dela med sig av sin kunskap 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
24. Behandlar andra med respekt 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
25. Ger stöd när detta behövs 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
26. Ger sig tid att lyssna på andra 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
Följande frågor gäller din närmsta chef: 
 
27. Har utvecklingssamtal 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
28. Känns utvecklingssamtalen givande 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
29. Finns möjlighet till utveckling i ditt  arbete 1 2 3 4 5 

Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
30. Trivs du med ditt arbete 1 2 3 4 5 

Forts. nästa sida 
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Läs igenom alla fem olika typer av chefer och välj sedan ut den som passar bäst in på din VD. 
 
Chef A  
Chef A kännetecknas av ett svagt intresse för produktionen och de anställda. Att engagera sig 
i organisationens mål anser chef A enbart skapar svikna förhoppningar. Denna chef har en 
önskan om att hålla sig utanför och på så sätt ha så få kontakter som möjligt för att undvika 
besvär. Han/hon vill arbeta så lite som möjligt dock utan att riskera sitt jobb.  
 
Chef B  
Chef B fungerar bra när han/hon känner sig omtyckt av sina anställda. Denna chef utför sitt 
ledarskap på indirekta sätt som syftar till att skapa kamratanda och vänskap. Vilket resulterar i 
att det läggs minde vikt vid produktiviteten även om det är oavsiktligt. Det råder en gemytlig 
atmosfär när en chef har denna stil. Medarbetarna arbetar i ett behagligt tempo med kollegor 
de trivs med, produktionen blir dock lidande många gånger. En chef med denna stil undviker 
att tvinga de underställda att utföra sina uppgifter. De anställda ges stor handlingsfrihet i sitt 
arbetsutförande då Chef B ej är kontrollerande. 
 
Chef C  
Chef C är av uppfattningen att produktionsmål bara kan uppnås när medarbetarna är 
övervakade och styrda på ett sätt som gör det omöjligt för dem att inte göra nödvändiga 
uppgifter. Chef C vill bestämma när, var och hur en arbetsuppgift skall göras även av vem. 
Chefen organiserar arbetet på ett sådant sätt att medarbetarens behov av att tänka elimineras. 
Detta för att onödiga konflikter inte skall uppkomma och ta tid från arbetet. Chef C är så 
engagerad i uppgiften att denne utesluter att ta hänsyn till människorna. Chef C lyssnar ej på 
förslag från andra eftersom personalen helst bara ska producera och lyda. 
 
Chef D  
Chef D har en stark inriktning på både produktionen och människorna. Denna chef 
uppmuntrar sina medarbetare att känna sig manade till att engagera sig i företagets mål. Chef 
D vill känna att han/hon har bidragit med något till företaget, han/hon försöker också undvika 
att bli självisk i sitt arbete för att undvika att viktig medverkan från de anställda utestängs.  
 
Chef E  
Chef E strävar efter att vara populär dvs. att de anställda ska tycka om honom/henne. Chef E 
försöker nå en jämvikt mellan behov av produktion och de anställdas behov. I en konflikt 
situation försöker Chef E att komma till en kompromiss då konflikter är ett hot mot 
samarbete. Chef E behöver andra människor för att kunna fungera och det värsta som kan 
hända är därför att bli utesluten ur gruppen. 
 
31. Vilken typ av chef passar bäst in på din VD (endast en): ___ 
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Bilaga 4 
 
Enkätfrågor - VD  
     Hur ofta görs följande 
   
 Aldrig Ibland    Ofta
    
 
1. Håller dig informerad om vad som händer i branschen 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
2. Vet vad som ligger i tiden 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
3. Följer upp vad som tidigare beslutats 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
4. Är konsekvent i ditt sätt att uppträda 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
5. Rör sig bland medarbetarna 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
6. Kan hantera besvärliga medarbetare 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
7. Bra på att etablera nya kontakter 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
8. Är mån om att framgångar uppmuntras 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
9. Har förmåga att få andra att komma med idéer 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
10. Ger möjligheter för ett självständigt arbete 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
11. Visar uppskattning vid ett väl utfört arbete 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
12. Är öppen för kritik 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
13. Vinner förtroende genom ditt sätt att uppträda 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
14. Ställer samma krav på dig själv som på andra 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
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15. Ger klara besked om vem som skall göra vad 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
16. Är bra på att ge klara besked om vad som skall göras 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
17. Talar om när saker måste förbättras 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
18. Gör uppföljningar på om informationen har nått fram 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
19. Kan ge svåra besked på att smidigt sätt 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
20. Sprider information på ett lättförståligt sätt 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
21. Har tydliga idéer om verksamhetens utveckling 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
22. Gör långsiktiga mål tydliga för medarbetarna 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
23. Är villig att dela med sig av din kunskap 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
24. Behandlar andra med respekt 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
25. Ger stöd när detta behövs 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
26. Ger sig tid att lyssna på andra 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
27. Har utvecklingssamtal 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
28. Känns utvecklingssamtalen givande 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
29. Finns möjlighet till utveckling i ditt  arbete 1 2 3 4 5 
 Hur viktigt är detta för att vara en bra chef 1 2 3 4 5 
 
30. Trivs du med ditt arbete 1 2 3 4 5 

 
 

Forts. nästa sida 
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Läs igenom alla fem olika typer av chefer och välj sedan ut den som passar bäst in på dig. 
 
Chef A  
Chef A kännetecknas av ett svagt intresse för produktionen och de anställda. Att engagera sig 
i organisationens mål anser chef A enbart skapar svikna förhoppningar. Denna chef har en 
önskan om att hålla sig utanför och på så sätt ha så få kontakter som möjligt för att undvika 
besvär. Han/hon vill arbeta så lite som möjligt dock utan att riskera sitt jobb.  
 
Chef B  
Chef B fungerar bra när han/hon känner sig omtyckt av sina anställda. Denna chef utför sitt 
ledarskap på indirekta sätt som syftar till att skapa kamratanda och vänskap. Vilket resulterar i 
att det läggs minde vikt vid produktiviteten även om det är oavsiktligt. Det råder en gemytlig 
atmosfär när en chef har denna stil. Medarbetarna arbetar i ett behagligt tempo med kollegor 
de trivs med, produktionen blir dock lidande många gånger. En chef med denna stil undviker 
att tvinga de underställda att utföra sina uppgifter. De anställda ges stor handlingsfrihet i sitt 
arbetsutförande då Chef B ej är kontrollerande. 
 
Chef C  
Chef C är av uppfattningen att produktionsmål bara kan uppnås när medarbetarna är 
övervakade och styrda på ett sätt som gör det omöjligt för dem att inte göra nödvändiga 
uppgifter. Chef C vill bestämma när, var och hur en arbetsuppgift skall göras även av vem. 
Chefen organiserar arbetet på ett sådant sätt att medarbetarens behov av att tänka elimineras. 
Detta för att onödiga konflikter inte skall uppkomma och ta tid från arbetet. Chef C är så 
engagerad i uppgiften att denne utesluter att ta hänsyn till människorna. Chef C lyssnar ej på 
förslag från andra eftersom personalen helst bara ska producera och lyda. 
 
Chef D  
Chef D har en stark inriktning på både produktionen och människorna. Denna chef 
uppmuntrar sina medarbetare att känna sig manade till att engagera sig i företagets mål. Chef 
D vill känna att han/hon har bidragit med något till företaget, han/hon försöker också undvika 
att bli självisk i sitt arbete för att undvika att viktig medverkan från de anställda utestängs.  
 
Chef E  
Chef E strävar efter att vara populär dvs. att de anställda ska tycka om honom/henne. Chef E 
försöker nå en jämvikt mellan behov av produktion och de anställdas behov. I en konflikt 
situation försöker Chef E att komma till en kompromiss då konflikter är ett hot mot 
samarbete. Chef E behöver andra människor för att kunna fungera och det värsta som kan 
hända är därför att bli utesluten ur gruppen. 
 
31. Vilken typ av chef passar bäst in på dig (endast en): ___ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


