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Problem 
Då uppfattningarna går isär om vilken ledarstilar som finns och vilken roll de spelar i en 
organisation så tittar vi på hur ledarstilarna har uppkommit och förändrats, med en fokus på 
coachning. Fanns coachning tidigare än vad teorierna säger? Vilken betydelse spelar 
coachningen och hur har den utvecklats över tiden?  
 
Syfte  
Syftet med uppsatsen är att titta på förändringarna som ledarstilarna har genomgått över tiden, 
där vi fokuserar på coachningen. Vilka slutsatser kan man dra beroende på om stilarna har 
funnits tidigare än de uppdagats i teorin? Kan vi se mönster genom att titta längre tillbaka i 
tiden och vilken roll spelade coachningen? Genom att titta bakåt i tiden kan vi också se hur 
samhället har uppfattat ledarstilarna. 
 
Metod 
Uppsatsen bygger på studier av tre filmer som representerar olika tidsperioder. Då uppsatsen 
bygger på att undersöka hur ledarskapet har förändrats över tiden med fokus på coachning har 
vi valt filmer för att de ska representera synen på ledarskapet under olika tidsperioder. Detta 
har sedan jämförts med teorier från olika tidsperioder. 
 
Slutsatser 
Coachningen har funnits betydligt längre än vad ledarskapsteorierna visar. Skillnaden är att 
den kanske inte användes i lika stor utsträckning förr som den görs idag och därför hamnade 
stilen mer i skymundan. Tidigare så delade även ledarna denna uppgift med andra rådgivare, 
vilket gjorde att den kanske inte heller helt sågs som en ledarstil i sig. 
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Problem 
Because the opinions differ on how many leadership styles that exists and on the role that they 
play in an organization we have decided to take a look on how the leadership styles have arise 
and changed, focusing on coaching. Did coaching exist before the theories mention it? What 
meaning does coaching play and how has it developed through time? 
 
Purpose 
The purpose of this paper is to take a look at the changes that the leadership styles have gone 
through during time, with a focus on coaching. What conclusions can we make depending on 
if the styles have existed before they where “invented” in the theories? Can we see patterns by 
looking further back in time and what role did coaching play then? By looking back in time 
we can also see how the leadership styles have been comprehended by society. 
 
Method 
This examination is based on our study of three movies that represents different periods of 
time. The paper’s goal is to examine how the leadership has changed through time with a 
focus on coaching and the movies that we have chosen is supposed to represent the view on 
leadership during different periods of time. This has then been compared with theories from 
different times.  
 
Results 
Coaching has existed a lot longer then the leadership theories say. Although it wasn’t used as 
much back then as it is now and that might have made it disappear in the background. Before 
leaders shared this task with other advisors, which might be an explanation as why it wasn’t 
considered being a leadership style. 
 
Keywords 
Leadership, leadership style, coaching, leadership changes, leadership through history. 
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1. Inledning 
Vi fick upp ett intresse för motivation bland arbetare när vi läste kursen ”Organisation och 
Organisering” där vi vid ett tillfälle skulle analysera en film utifrån ett motivationsperspektiv. 
Under analysen fastnade vi särskilt för hur förmannens ledarstil påverkade arbetarnas 
motivation. Förmannen använde sig av, som vi ser det, en auktoritär ledarstil. Han försökte få 
arbetarna att göra precis vad han ville och på hans sätt. Då filmen utspelade sig på 1940-talet 
speglar detta hans ledarstil. Ledarskap och ledarstilar har förändrats över åren och detta kan 
man tydligt se i exempelvis filmer, då de återspeglar verkligheten (Haynes 1994). Vi vill 
därför se hur ledarstilarna har utvecklats genom åren samt titta på uppkomsten av ”nya” 
ledarstilar. Idag finns det forskning som visar att ledarstilarna är situationsanpassade 
(Goleman 2000) och att vissa fungerar bättre än andra i vissa situationer. Frågan vi då ställer 
oss är om vi tydligt kan se detta i praktiken? Används alltid de stilar som fungerar bäst i olika 
situationer eller har ledare kört fast i samma gamla spår och inte tagit del av ny teori? Eller är 
det så att det som fungerar i teorin inte fungerar i praktiken? Vilka likheter och skillnader kan 
vi se mellan dagens ledarstilar och gårdagens? 
 
Vi har båda haft olika erfarenheter i arbetslivet både av bra och mindre bra ledare. Ledarskap 
påverkar alla genom hela livet, det behöver inte vara jobbmässigt utan det kan vara när man 
spelade fotboll som liten eller vem som är ledare i hemmet eller i kompisgänget som man har 
umgåtts med. Detta har gjort att vi har funnit ett intresse för att se hur ledarskapet kan 
förändras. Då ledarstilar är ett väldigt centralt begrepp inom området ledarskap så kommer 
vår fokus att ligga på just ledarstilarna. Förhoppningsvis ska vi kunna hitta mönster som följer 
genom utvecklingen av nya ledarstilar. Oavsett om vi tittar på en organisation idag eller en för 
hundra år sedan så har målet för organisationerna alltid varit att få medarbetarna att arbeta 
mer effektivt och för att göra detta har man tagit hjälp av olika former av ledarskap och olika 
ledarstilar. 
 

1.1 Ledarskap 
Ledarskap är ett ämne som har studerats flitigt genom åren, vilket man kan se om man tar en 
titt på hur mycket litteratur som finns i ämnet. Då ledare har en möjlighet att påverka dig i 
många situationer så har det funnits ett intresse för att se hur medarbetarnas förmågor kan 
förändras med olika ledare. Många har använt sig av kvantitativa studier, exempelvis 
Andersen (1994) som skickade ut enkäter som chefer fick svara på då han ville hitta samband 
mellan olika former av ledarskap och effektivitet. Beroende på svaren de lämnade kunde 
Andersen senare genom att räkna ut korrelationskoefficienterna hitta hur olika ledarstilar 
användes och hur de ledde till effektivitet. Även Bartol & Locke (2006) gjorde på ett liknande 
sätt då de skulle undersöka ledarskapet hos managers på mer än 100 olika hotell för att se dess 
effektivitet. Genom att titta på resultaten av enkätundersökningarna och svaren de fått i olika 
situationer räknade de också fram korrelationskoefficienten. Goleman (2000) använde sig av 
enkäter för att undersöka vilka olika typer av ledarstilar som finns och används idag. Detta har 
mynnat ut i en diskussion då forskarna ställer sig frågande till vad det är som påverkar hur 
man blir en bra ledare och åsikterna kan skilja sig en hel del, vilket vi kan se bara genom att 
titta på skillnaderna mellan. 
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Ledarskap som företagsekonomisk fråga utmynnade i början på 1900-talet genom Taylor 
(Eriksson-Zetterquist et al) då han började prata om vetenskaplig företagsledning. Taylor ville 
att man på ett bättre sätt skulle utnyttja medarbetarnas kompetens och arbetsförmåga och ville 
effektivisera varje position i organisationerna. Han ville att det skulle finnas några som tänkte 
och några som utförde arbetet och dessa skulle aldrig kombineras. När organisationerna såg 
att det fanns pengar att tjäna på detta så blev det därmed en stor fråga och därmed började den 
”riktiga” forskningen om olika former av ledarskap. 
 
Ledarskapets utveckling fortsatte senare och man började tala om vad som utgör en bra 
ledare. Man talar ofta om en ledares egenskap kontra en ledares stil. Frågan som man då vill 
ställa sig är om det finns några utpräglade ledaregenskaper? DuBrin (2007) säger detta och 
menar att effektivt ledarskap kräver det rätta beteendet, skickligheten och de rätta 
färdigheterna. Han ger exempel på olika ledaregenskaper som anpassningsförmåga, hög 
prestationsstandard och förmågan att våga fatta beslut. DuBrin nämner också egenskaper som 
påverkar omgivningen, exempelvis förmågan att få folk på sin sida, att samarbeta och ge stöd 
och uppmuntran och säger att det är viktigt för en ledare att inneha dessa för att på ett 
effektivt sätt kunna leda medarbetarna. Andersen (1994) säger i sin tur att det inte finns några 
utpräglade ledaregenskaper. Detta påstår han då man inte kunnat påvisa vad dessa skulle vara 
eller vad de skulle ha för betydelse och därmed kan man inte heller hävda att detta är något 
som man söker efter hos ledarna.  
 

1.2 Ledarstilar 
Då forskarna tvistar om ledaregenskapernas betydelse och om de verkligen existerar och i så 
fall i vilken mån de påverkar så har vi valt att helt släppa detta och istället koncentrera oss på 
ledarstilarna istället, då dessa bevisligen finns och därmed påverkar organisationens arbete 
och dess medarbetare. 
 
Goleman (2000) menar att det finns olika ledarstilar som i givna situationer är de bästa att 
använda sig av för att uppnå goda resultat. Han pratar om sex olika stilar, vilka är följande: 
 

• Coercive: Ledare som har denna stil kräver omedelbar efterlydnad och samtycke till 
alla beslut. 

• Authoritative: Ledare som har denna stil är väldigt bra på att driva medarbetarna mot 
en gemensam vision. 

• Affiliative: Denna ledarstil skapar harmoni i arbetet och bygger och förbättrar 
relationer. 

• Democratic: Denna ledarstil ”tvingar fram” enighet och samförstånd genom att alla 
berörda parter får deltaga och säga sitt. 

• Pacesetting: En ledarstil som denna sätter hög standard på prestationer. Denna 
ledarstil fungerar som bäst när man vill få fram snabba resultat av ett skickligt 
arbetslag med hög motivation. 

• Coachning: Denna ledarstil utvecklar och förbereder arbetarna för framtiden.  
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Andersen (1994) skriver något helt annat. Andersen menar istället att det är en väldigt svag 
hypotes angående att ledarskap skulle vara situationsbaserat. Han hävdar att forskningen inte 
har kunnat visa på några konkreta resultat om när olika stilar skulle vara effektivast och menar 
att forskarna endast bygger det på det faktum att de anser att en organisations effektivitet 
påverkas till stor del av ledarskapet, vilket Andersen själv betvivlar. Dock håller Andersen 
med om att det finns olika ledarstilar, men inte att vissa bevisligen skulle fungera bättre än 
andra i givna situationer utan att det beror på så mycket mer. 
 
DuBrin (2007) använder sig av en annan definition av ledarskap och har en annan indelning 
av ledarstilar. Ledarstilarna delas upp i participative leaders och autocratic leaders. 
Participative leaders delar beslutet med sina medarbetare, medan autocratic leader istället tar 
besluten själva utan insyn från medarbetarna och antar att de finner sig i det. Enligt DuBrin 
finns det tre olika typer av participative leaders. I grund och botten är dessa stilar väldigt lika, 
men beslutssättet skiljer sig åt. Dessa tre stilar är consultative leaders, consensus leaders och 
democratic leaders. 
  
DuBrin och Golemans indelning av stilar är ganska lika. De utgår från de olika stilarna som är 
identifierade och beroende på vilken situation man befinner sig ska den stil som ger bäst 
resultat användas. Därmed ser vi att ledare ska besitta många fler ledarstilar än vad de skulle 
för 60 år sedan då endast två ledarstilar var identifierade (Blake & McCanse 1991). Dessa 
ledarstilar var auktoritär och demokratisk. Vi ser att ”grunden” från den tiden även finns kvar 
i dagens ledarstilar, även om repertoaren har utökats. 
 
Frågan om vissa stilar fungerar bättre än andra i givna situationer är inte heller helt 
omdebatterad. Vi ställer nu oss frågan hur det egentligen ser ut angående ledarstilarna och hur 
de har förändrats över tiden? Kan vi se mönster som andra missat genom att ta en titt och göra 
jämförelser med hur det har sett ut historiskt Då vi vill undersöka detta kommer vi att använda 
oss av teorier från olika tidpunkter, olika stilindelningar och även titta på olika definitioner av 
ledarskap och hur forskarna tyckt att ledarskapet bör utövas.  
 
Gregoire & Arendt (2004) har kartlagt att ledarstilsforskningen under de senaste hundra åren 
har kommit fram till att det har skett stora förändringar av ledarstilar, åtminstone i teorin.  
Gregoire & Arendt (2004) skriver även om förändringarna i ledarstilar under det senaste 
seklet i denna artikel då de går igenom hur stilarna har förändrats under olika tidsperioder. Vi 
kan se detta i följande citat (Gregoire & Arendt 2004 s 395): 
 

Research on leadership has addressed the topic using many different approaches. 
The work has evolved from a very simplistic definition of traits to a more complex 
process involving interpersonal relations, emotions, and learning. 

 
Med detta som bakgrund så kan vi se att det finns förändringar att studera angående 
ledarstilarna. Vi kommer också att göra jämförelser mellan teorin och hur det har sett ut i 
praktiken. 
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1.3 Coachning som ledarstil 
Beroende på vem man frågar inom ledarskapsforskningen och vilken tidpunkt så kan svaren 
variera väldigt mycket angående hur många ledarstilar som finns samt när och hur de bör 
användas. Detta gör att det blir svårt att snabbt få svar på hur man bäst bör agera som ledare 
då åsikterna skiljer sig så mycket åt. Detta beror på att det finns många olika definitioner på 
ledarskap och ledarstilar och därmed finns det inte bara en bra ledarstil, utan de är 
situationsberoende (Goleman 2000). Andra menar att detta inte stämmer då man inte kunnat 
påvisa effekterna av detta och därmed kan man inte heller dra fullständiga slutsatser om det 
(Andersen 1994). 
 
Då vi kan se att åsikterna går isär så kan vi direkt se att det finns möjlighet till att vidareforska 
inom detta ämne, men genom att kanske ta en något annorlunda synvinkel på ”problemet”. Vi 
vill börja med att titta bakåt i tiden och inte bara fokusera på hur ledarskapet ser ut och 
uppfattas idag. Genom att titta på hur ledarstilarna har utvecklats och se vad som verkligen 
skiljer sig åt i praktiken under olika tidsperioder så hoppas vi att kunna hitta nya synvinklar 
som kanske kan ge stöd åt någon av teorierna. Likheterna är att man är överens om att det 
finns olika ledarstilar och att de kan användas effektivt, men när de bör användas och om det 
finns situationer där några är bättre än andra tvistar man om. Frågan är om vi kan hitta fler 
likheter samt om vi kan nya skillnader eller fastställa de skillnaderna som man tvistar om? Är 
dessa skillnader relevanta idag eller har förändringarna inte varit så kraftiga om vi jämför 
mellan dagens ledarstilar och ledarstilar från 1950-talet? Vad är de egentliga förändringarna 
och varför har de skett? Om vi kan lyckas identifiera dessa och vad det är som drivit 
utvecklingen framåt eller om vi kan se att förändringarna inte är så stora så kan detta ge 
upphov till ny debatt och förhoppningsvis utveckla ledarskapsforskningen ännu mer. Det 
finns en risk med att man kan fastna i tidigare forskares spår och därför vill vi se det hela från 
ett nytt perspektiv för att se om det finns saker att hämta. Då man fortfarande tvistar om olika 
ledarstilar så kan vi se att ledarskap absolut inte är ett område som är färdigforskat kring. 
 
Det vi vill titta på är uppkomsten av ”coachning”, vilket idag ses som det nya inneordet när 
det gäller ledarstilar (Chef.se 2008-12-15). Detta ses som en ny företeelse och DuBrin (2007) 
nämner att coachning är en sorts ledarutveckling eftersom coachade personer får råd och 
uppmuntran i förhållande till sina ledaregenskaper. Han skriver också att coachning hjälper 
lägre arbetare med hög ambitionsnivå men även lägre chefer att utveckla sina färdigheter.   
 
Att detta ses som något nytt idag, kan det verkligen stämma? Vi tror att detta kan ha funnits 
tidigare, då uppmuntran och råd förekommit långt tidigare, men man har kanske inte kunnat 
identifiera det som en stil? Detta är ett utmärkt exempel på jämförelser som olika forskare 
tvistar om och inte kan komma överens om hur det egentligen ligger till. Det kanske skulle 
kunna vara så att det tidigare inte använts lika ofta som nu och därför har det hamnat i 
skymundan? 
 
DuBrin (2007) skriver vidare att coachning är något som vanligtvis förklaras som en del i 
ledarskap. Den efterfrågade effekten av coachning är att personen som blir coachad är bättre 
motiverad att genomföra företagets mål. Coachning är ett samspel mellan två människor, 
oftast en ledare och en anställd. En annan mening med detta samspel är att hjälpa den 
anställda att lära från arbetet för att hjälpa hans eller hennes utveckling. Hur de två fungerar 
ihop påverkar självklart utgången av coachandet.  

 8 



Förändring av ledarstilar 
Peter Hansson 
Patrik Linné 
 
 
 
Även Goleman (2000) skriver om coachande stil som är en av de mest använda ledarstilarna 
under 2000-talet och en av dem som kan fungera bäst, beroende på situationen. Ett exempel 
skulle kunna vara när det gäller enstaka individer som bör få råd och tips på hur man kan 
arbeta mer effektivt. Är detta verkligen en utveckling av en ny stil eller skulle man kunna 
applicera detta på en ledare från längre tillbaka i tiden och se detta? I så fall kanske inte 
ledarskapet har förändrats alls i den utveckling som man skulle kunna tro? 
 
Hur kan vi då studera detta för att se ledarskapsutvecklingen genom åren, med tyngdpunkten 
på coachning? Vi måste göra jämförelser mellan teorier från olika tidpunkter, men för att se 
det hela i praktiken så behöver vi hitta något underlag om gårdagens ledare. Enligt Haynes 
(1994) så speglar vad som skrivs i litteratur och filmer samhället, även om hans fokus främst 
var på vetenskap. Han uttryckte det på följande sätt (1994 s 5): 
 

Although literature has most frequently acted as a mirror, reflecting contemporary 
attitudes towards science and scientists, it has sometimes pointed the way to new 
insights.  

 
Det kan också vara ett sätt att se ledarstilsforskning på ett annat sätt. I vår studie tittar vi på 
hur ”samhället” har uppfattat ledarstilarna genom historien och ser om coachning har funnits 
tidigare och i vilken utsträckning som den använts. Genom att titta bakåt i tiden kan det ge oss 
en ökad förståelse för förändringarna som har skett, både praktiskt och teoretiskt. Genom att 
titta närmre på utvecklingen i sig skulle detta kunna ge oss en ökad kunskap om hur och 
varför stilarna har utvecklats och därmed ge oss en ökad förståelse för dagens ledarstilar. 
Genom att specificera oss på coachning som idag ses som väldigt viktig (Chef.se 2008-12-15) 
kan vi se vilka mönster den har följt och se dess utveckling och tidigare fenomen för att kunna 
skapa en ökad förståelse för dess betydelse. Frågorna som man kan ställa sig är hur ”nya” 
teorier har påverkat dagens ledare och vårat synsätt på ledarskapet i sig, om de nu har 
påverkat? Och är dessa teorier i själva verket nya eller har vi kunnat se de tidigare? Eller är 
det så att stilar som coachning har funnits även tidigare, men utan att identifieras och därmed 
har ledarstilsforskningen stått still? Vi hoppas att kunna hitta svar på dessa frågor och se om 
forskarna inte uppmärksammat detta samt hur ”samhället” tycker att ledare bör agera. 
 

1.4 Studiens syfte 
Syftet med uppsatsen är att titta på förändringen som ledarstilarna har genomgått över tiden, 
både i teorin och i praktiken samt att lägga fokus på coachningen. Genom att titta på både 
skillnader och likheter mellan olika tidsperioder kommer vi att undersöka om ledarstilars 
utveckling i praktiken stämmer med utvecklingen i teorin. Fanns stilar tidigare i praktiken än 
vad de identifierades i teorin och kan man då följa dessa stilar långt innan de har ”uppfunnits” 
teoretiskt? Om detta är möjligt, vilka slutsatser kan man då dra av utvecklingen av ledarstilar? 
Vi vill följa utvecklingen för att hitta mönster som man missar om man endast koncentrerar 
sig på det senaste inom ledarskapsforskningen och därmed försöka få fram ett tydligare 
budskap i vad som utmärker en bra ledare i förhållande till ledarstil och se om den coachande 
stilen alltid varit en viktig del hos ledarna. 
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2. Metod 
Då vi vill titta på förändringen som ledarstilarna har genomgått över tiden med ett fokus på 
coachning behöver vi få fram data från olika tidpunkter för att kunna göra jämförelser mellan 
tidsperioderna. Då filmer återspeglar vad som sker i samhället (Haynes 1994 s 5) anser vi att 
studera filmer som är från olika tidpunkter och representerar olika tidsperioder är ett bra sätt 
att se hur olika teorier samspelar praktiskt. Ett alternativt förhållningssätt skulle vara att 
endast studera skillnaderna i litteraturen, men då vi vill se det hela praktiskt blir filmer det 
naturliga valet då vi kan komma att se speglingen av detta från olika tidsperioder. Problem 
med att använda filmer kan vara att filmerna kanske inte är uppbyggda för att lägga vikten vid 
just ledarskap och ledarstilar samt att detta kan innebära att vissa ledarstilar kanske inte 
lämpar sig för filmer och det gör att de hamnar i skymundan. Många gånger är ledaren en 
ensam person som försöker ha total kontroll och därmed kanske inte tar till sig input från 
övriga, vilket är lite annorlunda än det oftast ter sig i arbetslivet enligt våra egna reflektioner. 
Vi tror trots detta att coachning kommer att synas då många ledare får uppmuntran och råd 
från någon. 
 
Filmerna som vi har valt har många olika inslag av ledarskap samt så representerar de olika 
tidsperioder. Anledningen till att vi valde just de filmerna var att vi hade sett dem tidigare 
samt att vi genom en google-sökning på ”movies +leadership” hittade en sida som hette 
Totally consumed (2009-02-21) där det listades 91 filmer med tydliga inslag av ledarskap, där 
dess tre filmer ingick. 
 

2.1 Val av metod 
Vi behöver få in material, både i form av teorier från olika tidsperioder och hur det har sett ut 
i praktiken för att göra jämförelser dem emellan. Vi tror att teorin och praktiken har följt 
varandra ganska väl angående ledarstilarna och vi vill se om det stämmer. Alternativet är att 
en av delarna nått längre än den andra snabbare och då kan det vara intressant att se 
jämförelserna om varför detta skett. Vi kommer att vilja få en djupare förståelse för olika 
situationer som vi tittar på och har därför valt att ta en kvalitativ ansats (Björklund & Paulsson 
2007). Detta gör att vi kan fokusera på ett fåtal situationer i ett antal filmer, istället för att 
behöva analysera mängder med filmer och situationer. På så vis kan vi gå in djupare i vår 
analys istället för att endast se företeelser utan att förstå var de kommer ifrån. En annan sak 
som gör att vi har valt en kvalitativ ansats är för att skilja vårt arbete från mängden, då många 
forskare, exempelvis Andersen (1994), har tagit en kvantitativ ansats och undersökt ledarskap 
på flera ställen genom att skicka ut enkäter och analysera svaren. Istället för att göra samma 
sak väljer vi nu ett annat sätt genom att studera filmer och analysera enskilda scener, vilket vi 
tycker passar bättre för vårt ändamål. 
 

2.2 Metodkritik 
Då vi kommer att analysera filmer utifrån kända ledarstilsteorier från olika tidsperioder som 
vi använder oss av finns det vissa nackdelar. Dels är vi inte utbildade i att tolka situationer 
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som dessa och dels kanske vi inte kan hitta situationer som exakt visar vad vi letar efter. Dock 
finns det även fördelar med detta då vi kan studera ledarstilar genom observationer, vilket 
många andra inte har tid eller möjlighet till att göra på grund av att observationer ofta är 
tidskrävande (Björklund & Paulsson 2007). Detta gör att vårt arbete blir mer unikt och 
förhoppningsvis kan bidra med nya saker till ledarskapsforskningen.  
 

2.3 Litteraturstudie 
För att hitta information om vårt ämne ledarskap och ledarstilar har vi sökt via databasen 
ELIN och på Google Scholar. Sökorden som vi har använt oss av är: leadership, leadership 
style, coaching, motivation, primal leaders, leadership role och result. Vi har också sökt på 
samma ord fast på svenska, dock med mindre lyckat resultat. Anledningen till att vi har sökt 
på dessa ord är för att de är centrala begrepp inom ledarskap. Vi har även sökt en del bland 
skolans litteratur och via Libris. Vi har försökt att använda oss av kända forskare inom ämnet 
ledarskap som exempelvis Andersen för att på så sätt få fram tillförlitlig information. Vi har 
också gjort en sökning på google på movies +leadership vilket ledde oss fram till filmerna 
som vi senare valt. 
 

2.4 Tillvägagångssätt 
För att genomföra vår undersökning har vi valt att observera hur ledarstilarna återspeglas i 
olika filmer om olika tidsperioder. Kan man se förändringar över tiden i olika ledarstilar? 
Fanns dagens ledarstilar redan tidigare eller har de uppkommit genom forskningen om 
ledarskap? Vi hoppas att kunna finna kopplingar till detta mellan filmerna och 
ledarskapsteorin.  
 
På grund av den korta tidsperioden vi har till vårt förfogande kommer vår undersökning att 
fokusera på hur ledarskap och ledarstilar uttrycks i några filmer och där undersökningen 
kommer att lägga fokus på coachning. Det som talar för att göra en undersökning av ledarskap 
med hjälp av filmer är att det är inte ett vanligt sätt att studera ämnet och vi får fram hur 
samhällets ser på ledarskap (Haynes 1994). Det ger oss även möjlighet att se hur ledarskapet 
har framställts i olika tidsperioder.  
 
Det finns väldigt många ledare i dagens filmer och därmed många situationer där man kan 
observera ledarskap och ledarstilar. Då vi vill se ledarstilarnas utveckling och se om stilarna 
går att applicera på gårdagens ledare så har vi valt att titta på filmer från olika tidsperioder. Vi 
har valt att använda oss av tre olika filmer. Dessa ska symbolisera 40-talet, 70-talet och 2000-
talet. Dessa perioder har vi valt då vi tror att det kan finnas stora skillnader beroende på 
samhällets utveckling samt att det är lång tid däremellan. Anledningen till att vi gör så ”stora 
hopp” är för att vi vill kunna se på klara skillnader mellan tidsperioderna. Filmerna är inte 
gjorda på tidpunkterna som de utspelas på, men de ska symbolisera den tidens ledarskap. 
Filmerna som vi har valt att studera detta i är Gudfadern 1 (The Godfather), en film som 
gjordes 1972 och utspelar sig på 1940-talet. Här får vi följa väldigt olika sätt att leda familjen 
Corleone och deras maktkamp. Nästa film som vi har valt är Remember the Titans, en film 
som gjordes 2000 och utspelar sig på 1970-talet. I denna film får vi se två olika synsätt på 
ledarskap i form av olika ledarstilar från de olika coacherna i filmen samt så får vi inblick i 
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hur ledarna formar ett lag. Sista filmen som vi har valt att studera är The Matrix, vilken 
gjordes 1999 och den utspelar sig i nutid och framtid. Här får vi följa när huvudpersonen Neo 
på sin resa träffar på många olika ledarstilar. Anledningen till att vi har valt dessa filmer är för 
att vi tror att man kan se många olika ledarskapssituationer i dem samt därmed kunna jämföra 
dem utifrån deras tidsindelning. Vi tror att filmerna kan visa tydliga spår från tidsperioderna 
som de utspelar sig i, men då exempelvis Remember the Titans utspelar sig lång tidigare än 
den är gjord så kan det innebära att den är delvis påverkad av nyare ledarstilar. Vi tror dock 
inte att detta kommer påverka resultaten i stort, men det kan vara viktigt att ändå ha det i 
beaktande under vår analys. Trots skillnader i miljöaspekter tror vi inte att detta heller 
kommer att påverka resultaten nämnvärt, då vi inte fokuserar på innehållet i filmerna utan 
endast hur ledaren väljer att leda beroende på olika situationer. Snarare är det så att detta är 
något positivt då vi kan få inblick från olika miljöer och förhoppningsvis se vilka skillnader 
och likheter som uppstår. 
 
Valet att använda oss av filmer som empiri grundar vi på att filmer är en reflektion av hur 
samhället ser på olika saker (Haynes 1994 s 5). Även om det inte speglar samhället i alla 
avseenden så kan man ändå se tydliga mönster vad gäller ledarstilarna och speciellt för oss 
som vill undersöka detta genom ett historiskt perspektiv.  
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3. Teori 
Då vi har valt att undersöka hur ledarstilarna har förändrats över tiden kommer vi att ta upp 
teorier som dels var viktiga på den tiden och dels vilken forskning som är den senaste inom 
ämnet idag. Vi kommer också att gå in djupare på forskningen om coachning då vi vill lägga 
fokus på detta. 
 

3.1 Forskning kring ledarskap 
När vi talar om ledarskap är det viktigt att nämna någon form av definition. Blake & Mouton 
(1985 s 198) skriver följande definition av ledarskap: 
 

The formal leader (manager) is responsible for results in accordance with 
organizational goals (for effectiveness), but the leader can only achieve this 
through the efforts of subordinates and the actions of other people. No leader or 
manager can achieve the goals of the organization by their own efforts alone. If 
that were possible, there would be no need for an organization or for a leader.  

 
Precis som Andersen (2005) skriver så är ledarna helt beroende av hur arbetarna presterar. 
Med detta i åtanke är det ändå ledarnas roll att leda så bra som möjligt och därmed få 
arbetarna och organisationen att nå bra resultat. I sin artikel nämner Andersen också att 
tidigare forskning visar att personligheten hos en ledare spelar betydligt mindre roll än vad 
man kan tro. Istället är det hur en ledare agerar och beter sig som definierar ledarskap och 
dess verkan. En ledare bör ha inflytande över sin personal för att få dem att arbeta utifrån 
organisationens mål och utföra rätt uppgifter korrekt. 
 
Trots att många visar att ledarskap är situationsbaserat, det vill säga att ledarskap måste 
anpassas till situationer för att bli effektivt, så är det fortfarande en svag hypotes enligt 
Andersen (1994). Trots många år med intensiv forskning om det situationsbaserade 
ledarskapet kan man inte hävda att forskningen har gett rimliga svar på vilka arbetsmönster 
eller ledarstilar som i givna situationer leder till effektivitet. Andersen (1994) menar också att 
ledarskapshypotesen bygger på den övergripande delen av ledarskapslitteraturen vilken antar 
att ledarskapet har en avgörande betydelse för organisationens effektivitet. Han finner dock 
tre grunder till att betvivla detta: 
 

• Ledarskapsforskning ger inte tillräcklig grund för antagandet  
• Om antagandet är korrekt så skulle det betyda att andra faktorer som strategisk 

planering, investering, finansiering, ekonomisk styrning, produktutveckling och 
marknadsföring är oviktiga.  

• Antagandet innebär att de andra i organisationen som inte befinner sig på ledarnivå; 
att deras kompetens insats och motivation inte har en avgörande insats även om det är 
de som gör 90 procent av arbetet. 

 
Därmed är det rimligare att anta att en rad interna omständigheter i organisationen, där 
ledarskap bara är en av många, samt organisationens marknadsförhållande avgör 
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effektiviteten. Därmed kan vi se att det finns olika sätt att förhålla sig till ledarskapsforskning 
och inte ens ledande forskare är helt överens om vad som är det korrekta. Detta visar att det 
finns grund för vidare forskning. Genom att då titta på hur det har sett ut historiskt sätt och 
jämföra med dagens teori så kan vi förhoppningsvis se nya mönster som kan leda till att 
utveckla ledarskapsforskningen ännu mer. 
 
Enligt Gregoire & Arendt (2004) håller synen på ledarskap på att förändras och man ser inte 
längre det som hierarkiskt eller länkar till en formell position med status och makt. Ledare 
finns istället överallt och i alla positioner i organisationen. Medvetna ledare försöker istället få 
så mycket kunskap som möjligt och sedan använda sig av denna kunskap för att därefter 
justera sitt ledarskap med hjälp av sin erfarenhet. Självinsikt och att kunna dra lärdom är en 
stor del av att vara en bra ledare. 
 
Som synes ovan har det kommit och utvecklats ett flertal ledarstilar som under åren har setts 
som framgångsrika finansiellt. Men allting handlar inte bara om det finansiella. Då det i 
dagsläget finns ledare överallt i vårt samhälle spelar ledarskapsforskningen en stor roll i hur 
våra ledare utformas och därmed påverkas de flesta av oss genom att vi alla i olika situationer 
är beroende av våra ledare. 
 

3.2 Ledarstilar 
Genom att börja med att titta på de traditionella ledarstilarna och sedan mer övergå till 
dagsaktuell forskning hoppas vi att kunna se mönster i ledarstilarnas förändring. Detta gör 
också att vi kan göra jämförelser mellan dagens och gårdagens ledarstilar och se om dagens 
stilar funnits tidigare, exempelvis coachning som vi har valt att fokusera på. Genom att göra 
stora ”hopp” i forskningen om ledarstilar så hoppas vi att hitta klara skillnader och likheter 
mellan tidsperioderna. 
 
Den traditionella indelningen av ledarstilar som växte fram i början av 1900-talet är följande 
enligt Blake & McCanse (1991): 
 

• Auktoritär ledarstil: Denna ledare fattar alla beslut själv, utan hänsyn till vad andra 
tycker och ger sedan ut klart preciserade och fastställda uppgifter till medarbetarna att 
utföra. Detta för att försöka minimera de möjliga eventuella mänskliga fel som kan 
uppkomma. 

 
• Demokratisk ledarstil: Denna ledare tar diskussioner med sina medarbetare och fattar 

sedan beslutet tillsammans med dem eller utifrån vad som har framkommit av 
gruppdiskussionerna. Det kan också bli en viss form av delegerande av ansvar till 
övriga gruppmedlemmar. 

 
Enligt Goleman (2000) finns det sex olika ledarstilar vilka beskrivs här nedan: 
 

• The coercive style: Ledare som har denna stil kräver omedelbar efterlydnad och 
samtycke till alla beslut. Denna stil fungerar som bäst när ett företag befinner sig i en 
krissituation för att leda in företaget på rätt håll igen.  
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• The authorative style: Ledare som har denna stil är väldigt bra på att driva 
medarbetarna mot en gemensam vision. Denna stil fungerar som bäst vid en 
förändringssituation som kräver en ny vision eller när en ny riktning behövs.  

 
• The affiliative style: Denna ledarstil skapar harmoni i arbetet och bygger och 

förbättrar relationer. Stilen fungerar som bäst när man behöver läka skadade relationer 
i grupperna och bygga förtroende eller för att motivera människor under 
omständigheter med hög stress.  

 
• The democratic style: Denna ledarstil ”tvingar fram” enighet och samförstånd genom 

att alla berörda parter får deltaga och säga sitt. Stilen fungerar som bäst när man har 
bra kommunikation med sina medarbetare eller när man vill få fram åsikter från högt 
värderade medarbetare.  

 
• The pacesetting style: En ledarstil som denna sätter hög standard på prestationer. 

Denna ledarstil fungerar som bäst när man vill få fram snabba resultat av ett skickligt 
arbetslag med hög motivation. Denna ledarstil kan ha en dålig inverkan på 
arbetsmoralen då denna ledare sätter en enormt hög standard på prestationerna.  

 
• The coachning style: Denna ledarstil utvecklar och förbereder arbetarna för framtiden. 

Stilen fungerar som bäst när man behöver hjälpa en medarbetare att förbättra sina 
prestationer och att utveckla långsiktiga egenskaper som kan vara bra för företaget, 
men framförallt för medarbetaren i sig.  

 
DuBrin (2007) delar istället till att börja med upp ledarstilarna i två olika stilar. Därefter kan 
participative leadership kan delas upp i tre till. Vi går här igenom mer detaljerat om de olika 
stilarna: 
 

1. Participative leadership: Denna ledarstil går ut på att samarbeta med sina medarbetare 
i form av beslutsfattningen och detta har blivit generellt accepterat i den moderna 
organisationen. Den omfattar så många beteenden att den kan delas upp i tre 
undergrupper. Problemen med dessa stilar är att de ofta resulterar i utdragna och 
tidsödande möten. Consensus och democratic leaders anklagas ibland för att ge 
alldeles för lite direktiv. Ibland kan det gå till överdrift med gruppbeslut om alla 
småsaker, vilka ledaren enkelt borde kunna besluta om själv. 

 
• Consultative leaders: Ledaren rådfrågar gruppen innan han fattar beslut, men de håller 

kvar möjligheten till att ha sista ordet vid beslutsfattandet. 
 

• Consensus leaders: Ledaren strävar efter ömsesidig förståelse bland 
gruppmedlemmarna. De uppmuntrar till gruppdiskussioner om olika sakfrågor. 
Beslutsfattandet reflekterar sedan de generella åsikterna bland gruppmedlemmarna 
och därmed accepterar de och står bakom beslutet. Alla som påverkas av beslutet får 
möjlighet till att göra sin röst hörd. 

 
• Democratic leaders: Ledaren samlar in gruppens åsikter och senare genomför de en 

röstning innan beslutet fattas. Majoritetsbeslutet är det som gäller. 
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2. Autocratic leadership: Ledaren fattar merparten av besluten på egen hand. De fattar 
sina beslut konfidentiellt och antar att gruppmedlemmarna kommer att göra vad de blir 
tillsagda och oroar sig inte över vad gruppmedlemmarna tycker och tänker om 
besluten. Dessa ledare ses som uppgiftsorienterade då de lägger stor vikt vid att 
genomföra uppgifter på ett så bra och snabbt sätt som möjligt. Typiska beteenden för 
dessa ledare är säga till medarbetarna vad de ska göra och försöker göra sig själv till 
en exemplarisk arbetare. 

 
Om vi tar och jämför de olika stilindelningarna så kan vi se att alla har olika antal stilar. 
Innebär detta då att det har utvecklats fler stilar under tiden eller är det så att stilarna har varit 
färre men inrymt mer? Man kan ändå se likheter mellan stilarna, speciellt om man tittar på 
DuBrins (2007) stilindelning kontra de övriga. Blake & McCanse (1991) har endast två stilar, 
demokratisk och auktoritär och denna stiluppdelning går även att se hos DuBrin (2007), även 
om den demokratiska stilen där har delats upp i flera stilar. Jämför vi senare med Goleman 
(2000) så kan vi se stilarna har blivit ännu mer uppdelade, men att de två ursprungliga stilarna 
också finns kvar. Därmed är det så att repertoaren av stilar verkar ha utökats, men det skulle 
också kunna vara så att tidigare så har stilarna innehållit mer. Det kan även ha varit så att 
tidigare så var det andra i organisationen som fyllde en del av funktionerna som ledarna nu 
fått i och med utökade stilar. Om vi ska ta och titta på coachning så ser vi att Goleman (2000) 
har nämnt det som en egen stil, men att det saknas hos de övriga. DuBrin (2007) nämner det, 
men inte som en ledarstil i sig, vilket innebär att han finner det viktigt och att det bör ingå i de 
befintliga stilarna. Vi skulle ta och placera den under participative leadership där mycket går 
ut på att rådfråga och samarbeta med sina medarbetare. Hos Blake & McCanse (1991) skulle 
vi placera coachningen under den demokratiska stilen, även om de inte specifikt nämner 
coachning. Detta gör vi för att även här går det ut på att gruppen ska vara överens och visa 
förståelse för beslut då de kan vara med och påverka. Detta borde innebära att ledaren själv 
också skulle kunna stödja och hjälpa medarbetarna för att hjälpa de framåt i organisationen. 
När vi går vidare så kommer vi mest att förhålla oss efter en stilindelning som är närmast 
Goleman (2000) då vi kommer att titta på coachning och därmed väljer vi en indelning då 
denna specificeras som en egen stil för att se tydligare exempel. 
 

3.2.1 Coachning 
Att coacha någon kan definieras som bland annat att handleda, utbilda och ge antydningar 
men detta hjälper oss inte direkt, eftersom allt det där kan göras på en mängd olika sätt varav 
somliga inte har ett dugg med coachning att göra. John Whitmore (2003) skriver att 
coachning handlar lika mycket om hur något görs som om vad som görs. Och att det är den 
stödjande relationen mellan coach och den coachade som i stor utsträckning ligger bakom de 
resultat som uppnås genom coachning. Enligt Whitmore är det den coachade som söker 
kunskaper utifrån sig själv med stöd och stimulans från coachen och detta är då lite vad som 
skiljer en coach och en instruktör åt. Naturligtvis så är målet, likt majoriteten av ledarstilarna, 
att förbättra resultaten, men vid coachning gäller det hur man bäst ska göra för att kunna 
uppnå det. 
 
Timothy Gallwey (Whitmore 2003) beskrev coachning som att frigöra en persons möjligheter 
att maximera sina prestationer. Det är egentligen inte ett sätt att undervisa utan en metod att 
hjälpa andra lära sig själva. Whitmore fann detta helt korrekt och beskriver vad Gallwey sa 
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som det som är kärnan i coachning. Whitmore skriver vidare att vi alla bär möjligheter till att 
bli storslagna och att vi endast behöver uppmuntran, stöd och hjälp för att kunna nå dit. Enligt 
honom måste vi därmed ifrågasätta vårt sätt att instruera och undervisa och se om vi inte kan 
göra detta på ett bättre sätt.  
 
Det finns flera uttryck som används fritt när det kommer till coachning, uttryck som antyder 
att det finns mer inom individen som väntar på att frigöras och detta kan vara uttryck som 
”dolda resurser” eller ”få ut det bästa av någon”.  Det säger lite sig självt att om inte chefen 
eller coachen tror att en människa har mer att ge eller äger större kapacitet och förmåga än de 
visar så kan han inte hjälpa dem att utvecklas. Han måste alltså tänka på sina medarbetare 
utifrån vad de kan och inte utifrån vad de gör.  
 
Inom de flesta företag finns utvärderingssystem som allt för ofta placerar in människor i olika 
resultatfack som det sedan kan vara väldigt svårt att ta sig ur, både ur sin egen synvinkel som 
ur sin chefs synvinkel. För att få ut det bästa ur sina medarbetare måste vi tro att det finns där. 
Och vi kan komma i kontakt med nivåer som ligger högre än vad individen trodde om sig 
själv genom just coachning.  
 
Det finns flera olika tillfällen då coachning kan tillämpas enligt Whitmore (2003) men här 
kommer några lite mer uppenbara tillfällen, coachning kan till exempel användas för följande: 
 

• Motivera sin personal 
• Problemlösning 
• Relationsfrågor 
• Teambuilding 
• Personalutveckling 
• Arbetsresultat 
• Utvärdering och Bedömningar 

 
I de olika situationerna kan en coach använda sig av en strukturerad formell och stark coach 
sammanfattning, coachning kan tillämpas före under och/eller efter en bedrift. Coachning bör 
ske spontant under en kort stund eller under timslång sammankomst. 
 
Hur fungerar det då att vara coach i chefsposition? 
 
Självklart kan chefer vara coacher men det kräver betydligt mer av chefen än man kan tro då 
kraven främst är höga när det gäller empati, integritet och neutralitet liksom på viljan att inta 
en helt annorlunda inställning till medarbetarna (Whitmore 2003). Chefen måste även hitta 
sitt sätt att coacha vilken oftast skiljer sig en del från det traditionella sättet att leda. Chefen 
kan även tänkas ta på sig för stort ansvar då det kommer med coachningen som ledarstil.  
 
Hur kommer det sig då att chefer har tid att coacha när de har så mycket annat att göra och när 
det går så mycket fortare att bara beordra någon att göra en sak? Om chefen coachar sin 
personal, börjar medarbetarna utvecklas och tar på sig mer ansvar och tar på sig mer 
arbetsuppgifter och chefen får då mer tid till coachning men även sådana arbetsuppgifter som 
bara han kan lösa. En coachande ledarstil kan leda till att man gör ett bra jobb 250 dagar om 
året och utvecklar människor 250 dagar om året och skapar mycket självsäkerhet. 
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Hendricks (1996) skrev om coachens roll i organisationen; vad coachen ska göra före, under 
och efter ”högsäsongen”. Han delade även upp coachens roll i fyra olika steg som coachen 
måste planera: 
 

• När du är ny som coach måste du börja med att förmedla ut din förmåga och visa en 
vilja till att leda dina medarbetare. Du måste bygga upp ett förtroende för att de ska 
vara övertygade om att du är rätt person för att coacha dem, när det är som mest att 
göra och även om de kanske inte alltid håller med om alla dina beslut. 

 
• Du ska alltid gå igenom dina förväntningar för den kommande tidsperioden, vare sig 

det rör sig om en vecka eller en månad. Detta bör göras på individnivå för att alla ska 
ha klart för sig om vad som förväntas av de i givna situationer. 

 
• När man befinner sig i högsäsongen så är det som coach mycket viktigt att observera 

sina medarbetare och försöka hjälpa dem att utvecklas genom uppmuntran och 
belöningar. Genom att ofta göra sig sedd och hörd så kommer medarbetarna att lyssna 
mer på dig. 

 
• Under steg ett till tre utspelar sig steg fyra, vilket är att hela tiden påminna 

medarbetarna om vad de kan göra för organisationen och visa dem hur de kan 
utvecklas i takt med detta. 

 
Hendricks (1996) går igenom att något av det viktigaste som coach är att bli involverad i de 
personer som han coachar. Han nämner konceptet ”management by walking around”, vilket 
innebär att man inte bara nöjer sig med att alltid ha kontorsdörren öppen utan verkligen går ut 
och pratar med sina anställda och diskuterar om det är något som kan förbättras och om det är 
något man som coach kan göra för dem. Desto mer involverad man är i deras arbetsliv, desto 
mer involverad känner sig de coachade i dina mål för dem eller målen för organisationen. 
Detta visar för dina medarbetare att du är en coachande ledare som bryr dig och att de 
värderas högt, både av dig och av organisationen.  
 
Hendricks (1996) går vidare med att när dina medarbetare märker att du bryr dig så utvecklar 
man en form av förtroende för varandra och mellan coach och varje enskild individ. Detta är 
en av de viktigaste sakerna man bör tänka på som coach eftersom att det krävs tillförlit för 
varandra för att företaget ska lyckas även när det är hård press på att komma med resultat. 
Detta förtroende bygger man upp genom olika ”grundpelare”.  
 

• Vid en diskussion med en medarbetare kan det hända att de inte vill att du ska föra 
vidare informationen. Det är då givetvis viktigt att inte göra detta då det skulle bryta 
förtroendet mellan coachen och arbetaren. Ett raserat förtroende är ofta svårt att 
återskapa och det kan i sin tur leda till att fler personer tappar förtroendet för dig. 
 

• Som coach ska du alltid stötta dina medarbetare. Låt dina medarbetare få veta att om 
det går bra eller dåligt så är du på deras sida även om de har rätt eller fel. Om var och 
en av dina medarbetare litar på att du kommer stötta dem i alla situationer så kommer 
detta visa sig i deras respons på dina mål. 
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• Att berätta sanningen för dina medarbetare är något de kommer att uppskatta i det 

långa loppet. Det kan vara väldigt svårt att ljuga för sina medarbetare även om det är 
för deras eget bästa. Därför kommer det att bygga på deras förtroende för dig då de vet 
om att du talar sanning även om de vill höra det eller inte.  

 
• Belöningar måste inte vara i form av kapital utan kan gärna komma i form av 

uppmuntrande kommentarer, vilket faktiskt kan vara en av de viktigaste av belöningar 
om de utförs på ett bra sätt. 

 
• Låt medarbetarna veta att de kan komma till dig med alla nyheter personliga eller 

arbetsrelaterade. De ska förvänta sig att du lyssnar med objektivitet och förståelse. Det 
kan visa sig viktigt att gå den där lilla biten extra för dina medarbetare. 

 
• Försök att vara så konsistent som möjligt. Försök att inte påverkas för mycket av 

tråkiga nyheter eller jättebra nyheter då det kan bli så att dina medarbetare inte 
kommer till dig med ett problem för de tror att det är ”fel” dag att prata med dig. Gå 
igenom dina beslut för att vara säker på att du har fattat det logiskt ”bästa” beslutet. 

 
Om man som inte kan så mycket om coachning så kan det verka som att det inte rör sig om 
mycket mer än att föra några givande konversationer. Men Lyons (2000) menar att bakom 
detta finns flera olika dimensioner, varav en kan vara coachens karriär som sträcker sig både 
långt tillbaka i tiden och långt fram i tiden. Dagens karriärer existerar kring arbete som består 
av kollegor i olika ”lag”, chefer, kunder och leverantörer. Men trots detta finns naturligtvis 
även den dimension där det sociala är centralt, med saker som familj och personliga föremål. 
För att en coach verkligen ska kunna nå sin/sina medarbetare till fullo måste han samordna 
båda dessa dimensioner. Bra coachning har möjligheten att hjälpa ett ”lag” eller en 
medarbetare med deras kompetens och affärseffektivitet inom något eller alla områden.  
 
I många organisationer är det ”lag” som vid flera tillfällen per år byter medarbetare och 
omstrukturerar det kan då verka svårt att som coach implementera sin ledarstil gång på gång i 
de nybyggda grupperna och få den önskade effekten direkt (Lyons 2000). Då kommer det 
fram en förenklad form av coachning. Lyons studier visar att det är konsekvent framgångsrikt 
när en förenklad form av coachning utförs väl. Denna förenklade formen av coachning är lite 
av en ”coachande konversation” som får fram osäkerhet och turbulens bland medarbetarna 
men visar sig gång på gång ge fantastiska resultat. För de som ser coachning som bara ett 
samtal mellan kollegor och kanske sedermera även använder sig av coachning på detta sätt, 
kommer utan tvivel att misslyckas med att utveckla sina medarbetare och få fram goda 
resultat, i alla fall med konsekvens. Men coachning kommer att lyckas både i form av att få 
fram dolda talanger hos sina medarbetare och även att komma med goda resultat över tiden.  
 
Även DuBrin (2007) skriver om coachning, dock inte som en ledarstil i sig, utan att det bör 
användas för att motivera medarbetarna. För att göra det bör man först börja med att 
identifiera vilka prestationer som man behöver för att kunna nå organisationens mål och bryta 
ned dessa i delmål. Därefter måste man få denna prestationsnivå att verka uppnåbar för 
medarbetarna. Om nivån sätts för högt riskerar man att de tappar motivationen och att det 
därmed får motsatt effekt. Man bör också uppmuntra arbetarna och utbilda dem så att de 
klarar av sina uppgifter och kan nå ännu längre och högre, vilket också kan vara en form av 
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belöning i sig. DuBrin menar också att även andra belöningar måste ligga till grunden för 
arbetet och att dessa ska ses som tillräckligt höga för att motivera. Genom att coacha rätt så 
kan motivationen ökas och en positiv stämning kan ofta leda till goda resultat och en 
motiverad arbetare kommer alltid att utföra sitt arbete och därmed ses coachning som väldigt 
viktigt. För att utöva coachning på ett bra sätt bör ledaren använda sig av flera ”tekniker”. 
Han ska kommunicera och tydligt säga vilka krav och förväntningar han har, men samtidigt 
försöka bygga relationer och lyssna på vad medarbetarna har att säga. Han ska hjälpa till vid 
eventuella hinder som kan förekomma och vara snabb på att ge feedback på områden som kan 
förbättras. Han ska också ge tips och råd och vara ett stöd samt vara flexibel för att göra 
förändringar som kan gynna gruppen och därmed organisationen i stort och aldrig vara rädd 
för att beröm när goda resultat uppnås. 
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4. Empiri & analys 
Utifrån teorin så kommer vi att leta efter olika ledarstilar i våra utvalda filmer. Vi kommer att 
titta på olika situationer från olika tidsperioder för att kunna se förändringar i stilar, om 
tidigare ledare använt dem än vad man kan utläsa i teorin och det fungerar ur ett 
resultatperspektiv. Som vi tidigare nämnt så kanske det kan vara problematiskt att helt utläsa 
vissa stilar då de kan vara underrepresenterade i filmer, men vi tror att de som har en del 
tyngd i sig i litteraturen kommer att finnas representerade, åtminstone i någon form. Då vi har 
lagt grunden med tidiga teorier och jämfört med dagsaktuella teorier så hoppas vi att kunna 
göra jämförelser och se skillnader på hur man ser på stilarna idag jämfört med tidigare samt 
att hitta mönster på förändringarna. 
 
Vi kommer att redovisa hur vi har analyserat filmerna och dess kopplingar med relevanta 
teorier inom området ledarskap. Vi kommer att analysera sekvenserna som vi har använt oss 
av utifrån vårt syfte och vår problemformulering. Dessa utvalda scener, vilka vi har använt 
oss av, är utvalda just för att passa detta. 
 
För att lättare följa med i vår analys börjar vi med att presenterar filmerna lite kort. Den första 
filmen är Gudfadern och den utspelar sig på 1940-talet. Vi följer familjen Corleone, som är en 
av de fem största maffiafamiljerna, i deras val och kamp för att behålla sin makt. Vi får se 
olika personer som ledare för familjen och konsekvenserna detta får. Den andra filmen vi 
använt oss av är Remember the Titans och den utspelar sig på 1970-talet. Här följer vi ett lag i 
amerikansk fotboll på high school-nivå och dess två coacher med familj. Den ena coachen 
tvingas bort från sin tjänst då två skolor går samman och får därmed inte samma ansvar som 
tidigare och därmed finns det motsättningar direkt. Vi får se hur coacherna tillsammans lyckas 
att överkomma alla hinder och forma ett lag som står starkt tillsammans. Den sista filmen som 
vi studerat är The Matrix, en film som börjar med att utspela sig i nutid, men även visar sig att 
handla om framtiden. Här följer vi Neo, en datahacker som går från att leva i den vanliga 
världen till att stå upp och kämpa för mänskligheten i kampen mot maskinerna. Han arbetar 
tillsammans med flera olika personer, där Morpheus är ledaren och han som ”befriade” Neo. 
 

4.1 Coachning som tidigare fenomen 
En av delarna som vi ville undersöka under vårt arbete var om en del ledarstilar kanske 
funnits tidigare än vad man kunnat utläsa i teorin? Då vi tittar på coachning så framställs den 
som väldigt modern (Chef.se 2008-12-15). Detta fann vi underligt då coachning går ut på att 
uppmuntra och stödja medarbetarna (Whitmore 2003) och det är något som borde ha funnits 
tidigare. Men vi börjar med att titta på hur coachningen finns och används idag och tittar 
sedan längre bak. 
 
Idag så används coachning för att få medarbetarna att växa in i uppgiften och ledaren gör 
detta genom att hjälpa arbetarna att hjälpa sig själva (Goleman 2000). Man försöker få 
medarbetaren att utveckla egenskaper som kan vara lönsamma dels för företaget men även för 
arbetaren själv. På så sätt bygger man upp ett förtroende och får arbetaren att själv ta mer 
ansvar och växa in i uppgiften. Detta kan vi se i ett exempel från en scen i filmen The Matrix: 
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Morpheus tar med huvudpersonen Neo in i ett träningsprogram för att själv se Neos 
färdigheter. Under träningen så försöker Morpheus hela tiden pusha Neo att bli snabbare och 
starkare och gör detta genom att ge honom tips och information som kan komma till nytta 
längre fram i tiden. Morpheus säger till exempel “I can only show you the door; you have to 
walk through it”. 
 
Detta visar på att alla har färdigheterna i sig, men man måste bli uppmuntrad samt få stöd och 
hjälp för att kunna plocka fram dessa färdigheter (Whitmore 2003). Morpheus guidar här Neo 
på resans väg och detta leder till att Neo kan utveckla de egenskaper som behövs för att kunna 
försöka besegra fienderna. Neo får lära sig att utveckla sig både fysiskt och psykiskt. 
 
Vi tar nu och tittar lite längre tillbaka i tiden med ett exempel från filmen Remember the 
Titans:  
 
Under en match i amerikansk fotboll mellan The Titans och The Hawks misslyckas Petey i ett 
anfall. Han blir då utskälld av coach Boone och får lämna planen. Petey, som är helt 
nedbruten, går iväg för sig själv men då följer coach Yoast efter och börjar prata med honom. 
Coach Yoast uppmuntrar Petey och får honom att börja tro på sig själv igen och när Petey 
spelar igen så gör han underverk för laget. 
 
Här kan vi se hur man även under denna tid använde sig av en coachande stil. I denna film 
visar man också på stora kontraster mellan ledarstilarna då laget leds av två totalt skilda 
individer som förespråkar olika saker, men som ändå når en gemensam förståelse och ledning. 
Genom att Coach Yoast tar sig i detta fall tid för Petey och lyckas därmed att vända på hans 
negativa trend och få honom på rätt spår igen och utnyttjar och vidareutvecklar hans 
viktigaste egenskaper för laget (Goleman 2000). Detta blir ett lyckat drag som gör att The 
Titans kan vinna en viktig match. Uppmuntran är här en oerhört viktig del, precis vad 
Whitmore (2003) talar om. 
 
Då vi kan se att stilen även finns under 1970-talet så går vi vidare till den sista filmen som vi 
har analyserat, nämligen Gudfadern, vilken utspelar sig på 1940-talet. Denna film utspelar sig 
långt före att coachningen ”uppfanns” som stil, men trots detta finner vi inslag av coachning, 
vilket följande exempel visar på: 
 
Då Don Corleone har lämnat över positionen som överhuvud för familjen till sin son Michael 
så kommer Michael och frågar om tips och råd från sin far. Don Corleone delar då med sig 
av sin erfarenhet och uppmuntrar Michael för att han ska kunna överleva som överhuvud för 
familjen.  
 
I detta exempel så coachar Don Corleone sin son för att hjälpa honom att reda ut en del 
begrepp. Han försöker att hjälpa Michael att utveckla sina egenskaper långsiktigt och därmed 
förbereda honom för framtiden genom en coachande konversation (Lyons 2000). Då de 
befinner sig i en väldigt turbulent situation så är det viktigt att få Michael att lugna ner sig och 
inte bli en hetsig auktoritär ledare (Blake & McCanse 1991) som hans bror Sonny var, vilket 
kom att leda till hans död. Detta skulle också kunna ses som att den gamla tidens ledare, vilka 
endast tog egna beslut, utan att bry sig om konsekvenserna för andra eller deras åsikter, inte 
längre sågs som bra alternativ för att leda. 
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I Gudfadern finns även andra exempel på den coachande stilen. Familjens consigliere, vilken 
är den viktigaste rådgivaren använder sig också av den coachande stilen: 
 
Tom Hagen, som är consigliere, står och pratar med Santino Corleone, när denne är i fart 
med att fatta beslut. Tom ber honom att tänka över möjliga konsekvenser som kan komma av 
hans beslut, ge egna råd och förslag samt att lugna ner honom. Han försöker också få Santino 
att tänka på vad som är bäst för organisationen, eller i detta fall familjen, och få Santino att 
sätta sina egna personliga åsikter åt sidan. 
 
Tom Hagen är i detta fall inte ledare, utan han är ledarens rådgivare istället. Detta skulle 
kunna ses som att ledarstilen har funnits långt tidigare, men att ledarna själva inte har använt 
sig av den utan att de har haft rådgivare med denna stil istället. Då ledarna senare har fått ta på 
sig ännu mer ansvar och försöka utöka sin repertoar av stilar så har denna stil naturligt flyttats 
över på ledaren själv. Även om Don Corleone också använder sig av denna stil som vi visat i 
ett exempel tidigare så skulle detta kunna vara ett sätt att förstå varför stilen inte ”uppfunnits” 
som ledarstil förrän långt senare. 
 
Vi har här kunnat se att coachningen har funnits över en längre tid än vad man kunnat utläsa i 
teorin. Genom uppmuntran och stöd har ledarna hjälpt fram personer som har behövt det för 
att kunna utvecklas och nå sin potential. Men har det skett på samma sätt under alla 
tidsperioder eller har coachningen förändrats? 
 

4.1.1 Coachningens förändring över tiden  
Om vi tar och tittar på scenerna som vi plockat fram i det ovanstående stycket så kan vi se en 
hel del likheter, men även en del skillnader på hur coachningen använts och hur den har 
fungerat i de olika tidsperioderna. Om vi börjar med att titta på hur coachningen användes på 
1940-talet när Gudfadern utspelade sig så ser vi att det var mest rådgivaren som använde sig 
av coachning. Detta gjorde han för att ge ett annat perspektiv för ledaren som ofta skulle 
framstå som den starke som tog alla beslut själv, vilket var en auktoritär stil (Blake & 
McCanse 1991). Därmed behövde nya ledare kanske inte använda sig av denna stil utan fick 
istället detta från rådgivarna. En sak som man då kan uppmärksamma är att det snarare är så 
att det är ledarna som blir coachade och inte medarbetarna. Därmed kan vi se detta som ett 
första steg i utvecklingen under 1940-talet av coachningen som ledarstil. 
 
Men om vi då tar en titt på hur Don Corleone agerar så har vi sett att han använder sig av en 
coachande ledarstil i vissa fall, hur stämmer det då överens med vad som står här ovan? 
Skillnaden mellan ledarna i Gudfadern är att Don Corleone har suttit vid makten i många år, 
medan hans söner är helt nya på den positionen. Don Corleone har lärt sig under sin långa tid 
och har en större repertoar av stilar som han kan använda sig av när situationen kräver det 
(Goleman 2000). De nya ledarna försöker mer att agera med ”järnhand” och har därför behov 
av någon som kan hjälpa dem med andra bitar inom ledarskapet. 
 
Om vi tittar under 1970-talet med filmen Remember the Titans så kan vi se en något 
annorlunda användning av ledarstilen coachning. Här är det en av ledarna, Coach Yoast, som 
ofta använder sig av den coachande stilen och det fungerar mycket bra. Detta ska ses i 
kontrast med Coach Boone som använder sig av en pacesetting style som är mycket mer hård 
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och prestationsbaserad (Goleman 2000). Genom att de använder sig av de båda stilarna 
fungerar detta i en god symbios och de lyckas plocka ur det främsta ur spelarna, speciellt 
utformat för att gynna laget som helhet. Detta kan jämföras med hur det var i Gudfadern, det 
var ofta inte ledaren själv som försökte uppmuntra och stödja utan istället fick rådgivarna göra 
detta. Därmed ser vi att coachningen har tagit ”ett steg uppåt”. 
 
Tittar vi sedan på den sista filmen som utspelar sig under nutid och framtid så ser vi att 
coachningen verkar ha tagit ännu ett steg i form av att bli en använd ledarstil. Här är det 
framförallt Morpheus som använder sig väldigt mycket av denna stil. Han coachar Neo 
genom hela filmen och genom uppmuntran och stöd bygger han upp Neos självförtroende och 
motiverar honom så att han till slut lyckas uppnå sitt öde (DuBrin 2007). Då Morpheus är 
huvudledaren i filmen och det är han som förespråkar denna stil så har kanske coachningen 
tagit sitt slutliga steg för att bli helt accepterad som ledarstil. Detta skulle också kunna 
stämma, då coachningen idag ses som ett inneord när det gäller ledarstilarna (Chef.se 2008-
12-15).  
 
Genom att jämföra de olika filmerna kan vi se att coachningen har ökat i betydelse hos 
ledarna. Från att från början ha varit en ganska liten del, som ledarna gärna överlämnade till 
rådgivarna, till att ta form hos ledarna och sedan utvecklas till en av de viktigaste, om kanske 
inte den viktigaste ledarstilen i dagens tycke. Vi kan därför se att coachningen kanske hela 
tiden har inneburit samma sak och haft samma innehåll, men att det har skett stora 
förändringar vad det gäller dess status hos ledarna och dess status som ledarstil. Detta är 
intressant då vi kan se att stilen funnits väldigt länge, men utan att riktigt uppmärksammas 
som ledarstil. Men kan coachningen då ge alla de resultat som företagen efterfrågar? 
 

4.2 Coachning ur resultatsynpunkt 
Resultat är det enda som räknas enligt de flesta företag och då kan det vara svårt att som 
företag ha tålamodet att vänta på att en chef ska kunna använda sig av coachning. Coachning 
är nämligen en ledarstil som tar tid att bygga upp enligt Whitmore (2003). Han menar att man 
behöver lång tid på sig då det kräver tillit, empati och integritet vilket också betyder att man 
kan behöva ha tålamod. Chefen måste hitta ett sätt att coacha som fungerar på just dessa 
medarbetare och detta kan naturligtvis vara svårt för till exempel styrelsen att förstå då de 
förväntar sig resultat. Alltså kan det vara svårt att få med sig styrelsen om de inte riktigt 
förstår vad det krävs för att implementera en coachande chef i sin organisation, då resultaten 
först kommer efter en tids arbete.  Det kan ju då vara betydligt lättare att använda sig av en 
ledarstil som är mer en form av beordrande stil likt den auktoritära stilen, vilket vi kan se 
tidigt, redan på 1940-talet i filmen Gudfadern: 
 
Michael blir utsedd som nytt överhuvud i familjen av sin far Vito Corleone och blir därmed ny 
ledare och organiserar om i familjen när han gör sin far till rådgivare och Tom, som brukade 
vara rådgivare, till advokat för familjen. När han börjar berätta hur han har tänkt sig att 
organisera om så ställer han sig upp. Han ger inga längre beskrivningar på varför han vill 
ändra om i organisationen på det sätt som han gör och lyssnar inte heller på när folk vill ge 
sin syn på saken. 
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Michael känner förmodligen att något måste göras för att familjen inte ska gå under och 
ändrar därför helt ledarstil från den som hans far har använt sig av. Hans far Don Corleone 
hade suttit som överhuvud i familjen en längre tid och kan uppfattas som att han använder sig 
av en ledarstil som kan liknas vid den coachande. Detta har han kunnat göra då han suttit vid 
makten en längre tid och har ett längre perspektiv än sin son som är helt ny i rollen. Michael 
däremot använder sig av en form av auktoritärt ledarskap (Blake & McCanse 1991) då han 
fattar merparten, om inte alla, sina beslut på egen hand och utan hänsyn till vad någon annan 
har för åsikter. Han fattar alla dessa beslut som nytt överhuvud i familjen och antar då att hans 
medarbetare ska lyda utan oro för deras reaktion. Detta kan man då jämföra med hur Don 
Corleone var mot sina ”medarbetare”. 
 
Som ny ledare för ett företag kan det vara extremt svårt att hitta en ledarstil som ger resultat 
snabbt (Whitmore 2003), detta kan vi se även under 1970-talet i filmen Remember the Titans: 
 
Coach Boone får tidigt ett besked om att han kommer få sparken så fort laget förlorar en 
match. Detta beror till största delen på hans hudfärg, men han hade ändå fått stå under stor 
press på grund av de höga kraven som The Titans lever under. Skolans lag i amerikansk 
fotboll har en anrik historia och kraven ställs därefter. 
 
Då coach Boone vill ha resultat och det direkt krävs det att laget förstår att det bara är 
resultatet som räknas och han använder sig då av en pacesetting style (Goleman 2000) för att 
kunna nå de snabba resultat som han behöver för att få behålla sitt jobb. I filmen kan vi tydligt 
se skillnaden mellan hur coach Boone, som är beroende av resultat för att behålla jobbet, leder 
laget och Coach Yoast, som inte arbetar under samma tidspress och prestationskrav agerar. 
Coach Yoast använder sig av en ganska strikt men ändå coachande stil där han försöker att 
utveckla spelarna för att gynna laget på lång sikt (Whitmore 2003). Självklart vill inte Coach 
Yoast att laget ska förlora, men han tror att spelarna kan göra mer för laget än sina 
individuella uppgifter om de bara uppmuntras. Men i en del avseenden så kan även Coach 
Boone komma att ta sig tid och försöka uppmuntra sina spelare, vilket vi kan se i följande 
scen:  
 
Lastik, en spelare som aldrig har haft några bra betyg och inte kommer att komma in på 
colleage heller genom sitt spelande blir uppmuntrad av Coach Boone då han skött sig 
exemplariskt och varje vecka börjar de tillsammans att gå igenom hans betyg och ser vad de 
kan göra för att han ska kunna förbättra dem. 
 
Coach Boone och Coach Yoast går hela tiden runt och låter spelarna veta att de är välkomna 
till dem om de har något att diskutera, vilket är något som Hendricks (1996) förespråkar för 
att kunna bygga upp ett förtroende och få in förbättringar. 
 
Filmen The Matrix utspelar sig i nutid/framtid och är ett perfekt exempel på att, om man tror 
på en person, får den tid man behöver och är en skicklig coach, så kan man få fram de ”dolda 
resurserna” (Whitmore 2003). Följande scen är ett exempel på detta: 
 
Morpheus tar med Neo in i ett program som kallas ”the jump program”. Här måste 
Morpheus försöka visa att man kan hoppa i princip hur långt som helst bara man frigör 
hjärnan och tror på det själv. 
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I detta fall så försöker Neo och misslyckas, men han förstår också vad det är Morpheus 
försöker göra och bygga upp ett förtroende samt att uppmuntra honom så att han själv kan 
förstå vilken enorm kapacitet han besitter. Detta gör Morpheus inte bara för Neos skull, utan 
också för mänskligheten i kriget mot maskinerna, vilket får ses som organisationen som han 
företräder. Detta bygger upp Neos självförtroende och det dröjer inte länge innan även han 
förstår och klarar att använda sig av sina färdigheter. 
 
Neo besöker The Oracle för att komma till insikt med om han är den utvalde eller inte. Hos 
The Oracle för de ett samtal, där The Oracle bland annat säger att man måste känna sig 
själv. Neo får sedan höra ”sanningen” om att han inte är den utvalde. Hon säger här precis 
vad han behövde höra enligt Morpheus. 
 
Detta är ett exempel på en coachande stil (Goleman 2000). The Oracle försöker få Neo att 
utvecklas och förbättra sina prestationer och egenskaper. Detta fall är något annorlunda än 
den normala coachande stilen då hon vilseleder honom, men det är också detta som gör att 
han kan utveckla sina färdigheter och till slut bli den utvalde. Här kan man ju fråga sig om 
Morpheus hade lyckats få fram Neos dolda resurser om han använt sig av någon annan 
ledarstil än den coachande, till exempel om han använt sig av en auktoritär ledarstil (Blake & 
McCanse 1991) så är det ju väldigt möjligt att Neo, som inte alls tror på att han är speciell, 
hade tröttnat på att höra hur Morpheus berättar att han har rätt och att Neo är den utvalde. 
Detta är naturligtvis bara spekulationer och om filmskaparna hade gjort Morpheus med en 
sådan ledarstil så är det klart att de ”goda” hade vunnit men nu valde filmskaparna att ge 
Morpheus en ledarstil som till stor del kan sägas vara en coachande ledarstil. 
 
Som vi kan se så fungerar coachningen väldigt bra när man har tid till att skapa de rätta 
förutsättningarna och då kan man också få de resultat som man eftersträvar, men det är viktigt 
att veta att coachningen inte ger resultat över en natt. Men som vi också kan se så kan 
coachningen fungera utmärkt i kombination med någon annan stil, som i exemplet från 
Remember the Titans mellan Coach Boone och Coach Yoast. Här hittade de ett sätt för att nå 
resultat på både kort och lång sikt. Detta för oss in på hur coachningen står i förhållande till 
de andra ledarstilarna. 
 

4.3 Coachning i förhållande till andra ledarstilar 
Coachning är som tidigare beskrivet en ledarstil som kan ta tid att ge resultat då det krävs 
bland annat att coachen har höga krav på sig själv vad gäller empati, neutralitet och tålamod 
(Whitmore 2003). Därför är det självklart att det finns situationer där coachning fungerar 
mindre bra liksom det finns situationer där coachning fungerar utmärkt vilket vi beskrivet 
tidigare. Då är det kanske framför allt så att coachning inte riktigt har möjligheten att fungera 
så bra som den kan vid tillfällen som kräver omedelbar förändring och resultat direkt. Till 
exempel kan man ju fråga sig om det hade fungerat för Michael Corleone, i Gudfadern, att 
använda sig av en coachande ledarstil i stället för den auktoritära som han använde sig av i 
scenen: 
 
Don Vito Corleone dör och Michael känner att hoten närmar sig och han bestämmer då att 
han måste göra något åt dessa hot. Han planerar då att mörda alla hoten mot honom och 
hans familj och han gör allt för sig själv. Det är endast de som utför dåden och Michael själv 
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som vet om vad som kommer att ske. Han gör allt detta samtidigt som han utses till gudfader 
till sin systers son. 
 
Michael Corleone hade haft svårt att använda sig av en coachande stil på ett lyckosamt sätt då 
han för det första förmodligen inte har den empati som krävs då hans far precis har dött och 
inte har den tilliten som krävs då man märker att han inte litar på någon av sina medarbetare 
eftersom han inte berättar för någon om den egentliga planen. För det andra hade han inte den 
tid som krävdes för att nå de resultat som situationen krävde.  
 
Om man sedan ser till situationen från Remember the Titans där coach Boone sätts i en 
situation där han måste komma med snabba resultat för att få behålla jobbet: 
 
Coach Boone får tidigt ett besked om att han kommer få sparken så fort laget förlorar en 
match och står därmed under en nästintill omöjlig situation. 
  
Hade Coach Boone kunnat komma med samma snabba resultat som han använt sig av en 
coachande stil (Hendricks 1996) med att försöka bygga upp förtroende istället för den 
pacesetting style (Goleman 2000) som nu gav honom det resultat som krävdes? Coach Boone 
hade nog haft svårt att nå samma eller liknande resultat om han bara använt sig av coachande 
stil. I filmen ser man hur lite tålamod Coach Boone har när han ”bestraffar” sina spelare när 
de gör misstag, vilket detta exempel visar på: 
 
Coach Boone har en filosofi som innebär att om man misslyckas med exempelvis en passning 
så får man springa en mile. Petey har råkat ut för detta då han fumlade med bollen och när 
samma sak inträffar under match så blir han utskälld för att sedan bli utbytt då han inte har 
någon förklaring till varför det gick som det gick. Petey blir helt ställd, men det är inget som 
Coach Boone tar hänsyn till. 
 
Detta visar på att Coach Boone förmodligen inte har det tålamod eller den empati som krävs 
för att kunna använda sig av en coachande ledarstil på ett framgångsrikt sätt. Och även om 
han hade kunnat använda sig av en coachande stil på bästa möjliga sätt så är det inte säkert att 
det hade hjälpt då styrelsen krävde att han skulle visa resultat redan i första matchen. Sedan 
kan man ju även diskutera om det hade gått lika bra för Coach Boone om inte Coach Yoast 
använt sig av coachande ledarstil. Detta i kombination med Coach Boones ledarstil ledde till 
att flera av spelarna fick fram det bästa ur sig själva.  
 
En ledare har nytta av flera olika stilar, eller att kombinera sitt arbete med någon med annan 
stil. Coachningen kan ge väldigt goda resultat, men det är inte säkert att den fungerar bäst i 
alla situationer. Precis som Goleman (2000) pratar om så är det situationsberoende på vilken 
stil som fungerar bäst, men många gånger fungerar det bra att använda sig av coachning, 
kanske i kombination med någon annan stil. 
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5. Slutsats 
Syftet med vår uppsats var att titta på förändringen som ledarstilarna har genomgått över tiden 
med fokus på coachningen. Vi ville titta på skillnader och likheter mellan tidsperioderna för 
att följa utvecklingen från början fram till hur det ser ut idag för att se om skillnaderna är så 
stora som de först kan te sig och om ledarstilarna har funnits hela tiden utan att identifieras? 
 
Vad har vi då kommit fram till? Då vi har fokuserat på coachning så har vi valt att följa denna 
stil under 1940-talet fram tills idag. Det vi har sett är att coachningen alltid har funnits med i 
utförandet, på ett eller annat sätt. Idag spelar den dock en betydligt större roll för ledaren då 
det är han som har övertagit användandet av coachningen. Detta kan vi se då den har gått från 
att användas mest av rådgivaren Tom Hagen i Gudfadern, till att det var andracoachen Coach 
Yoast i Remember the Titans som använde sig av denna och coachade sina spelare till att i 
dagsläget användas av den högsta ledaren Morpheus i The Matrix. Därmed kan vi se att 
coachningen funnits även tidigare, men att den inte använts i den utsträckningen som den görs 
idag. 
 
Skillnaderna i användningen av coachning är inte heller så stora som man först kan tro om 
man tittar på olika tidsperioder. Coachning har alltid gått ut på att stärka individen utifrån 
organisationens bästa och genom stöd och uppmuntran hjälpa fram medarbetarna (Whitmore 
2003). Däremot så ses coachning som något betydligt viktigare idag än det gjorde för några 
decennier sen. Detta tolkar vi som att samhället ser det som betydligt viktigare med att 
utveckla sin personal, både för personalens bästa och för organisationens. Genom att använda 
sig av coachning så tar personalen ett större ansvar och det leder på längre sikt till ökad 
effektivitet. Konsekvensen är dock att det tas på större allvar då ledarna själva ser det som 
viktigt och vet vilka resultat som det kan ge. 
 
Vilken betydelse spelar då coachningen? Enligt DuBrin (2007) är coachningen viktig för att 
motivera medarbetarna för att få dem att arbeta utifrån organisationens mål. En annan sak är 
att den förstärker och bygger upp individernas självkänsla och tro på sig själv vilket får dem 
att kunna uppnå mer och utvecklas (Whitmore 2003). Detta verkar stämma ganska väl med 
vad vi har kunnat se i filmerna. Coachningen är viktig för genom uppmuntran så når många 
upp till en högre nivå än vad de skulle ha gjort annars. Skulle Neo verkligen ha blivit den 
utvalde utan all uppmuntran och hjälp? Eller skulle Petey ha räddat The Titans från en 
svidande förlust utan att ha fått stöd från Coach Yoast? Detta är givetvis omöjligt att säga med 
all säkerhet, men det verkar mycket troligt att resultatet hade blivit annorlunda. Det är viktigt 
att bygga förtroende (Hendricks 1996) och genom det så lyckas man uppnå eftersträvade 
resultat i dessa fall. Givetvis reagerar människor olika, men genom coachningen så har man 
stor chans att uppnå goda resultat över lång tid. 
 
Det man ska ha med sig när ledarna använder sig av en coachande stil är att det kan ta lång tid 
att implementera i organisationen och därmed kanske inte prestationerna visar arbetet man får 
lägga ner till en början. Detta kan göra att det ses som svårt att införa och att det kan vara 
svårt att motivera för styrelsen att satsa på detta då resultaten kan utebli på kort sikt. Det kan 
också vara svårt för ledaren att hitta rätt sätt att coacha varje medarbetare, då olika personer 
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behöver olika former av stöd och hjälp, men det viktigaste är att försöka vara involverad 
(Hendricks 1996). 
 
Avslutningsvis så kan vi se att coachning alltid har funnits, dock kanske inte som ledarstil, 
men man har tidigt sett funktionerna som coachningen kan fylla. Även om coachningen idag 
ses som det senaste inom ledarstilar (Chef.se 2008-12-15) så kan vi utläsa att funktionen fyllts 
även tidigare. Detta är viktigt att ha med sig i ledarskapsutvecklingen då de stora 
stilförändringarna som ”upptäckts” kanske redan funnits där, men i ett något annorlunda syfte. 
Därmed är det snarare i vilken omfattning som stilen använts som har förändrats samt hur 
betydelsefull ledarna funnit den. I och med att användningen ökat så har också dess betydelse 
i organisationerna ökat. Den har väldigt stor betydelse om ledarna tar sig tid att implementera 
den och använda den rätt så kan man uppnå mycket goda resultat, både arbetsmässigt och 
resultatmässigt. 
 

5.1 Kvalitén i vår studie 
Vårt arbetes kvalitet kan bedömas utifrån dess trovärdighet. Genom att försöka att motivera 
våra val så bra som möjligt samt varför vi har gjort dessa val och hur de står i relation till 
tidigare forskning inom området så har vi försökt att kunna få fram något unikt med vårt 
arbete. Genom att välja en annorlunda empiri än många andra inom området så har vi försökt 
att granska ledarskap ur ett annorlunda perspektiv och hur synen på detta framställs i 
filmerna. Genom att också använda oss av teorier från olika tidsperioder har vi också kunnat 
se skillnaderna på hur dessa framställs i dåtid och nutid.  
 
Svagheterna med vår studie är kanske att vi borde ha lagt större vikt vid valet av filmerna och 
kopplingarna mellan dem. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att välja filmer från 
samma genre och olika decennier. Då vi har valt ett historiskt perspektiv så hade det begränsat 
möjligheterna att genomföra studien med annan empiri, men med en något annorlunda 
vinkling så hade man kunnat genomföra studier hos företag idag för att se vad som finns kvar 
av tidigare ledarskapsforskning.  
 

5.2 Förslag på kommande forskning 
För att bedriva mer forskning inom detta område så hade man kunnat ta ett något annorlunda 
perspektiv eller genomföra vår studie mer grundligt. Man hade kunnat gå mer djupt in på 
varje decennium eller gå längre tillbaka i tiden för att på så sätt se om man kan hitta likheter 
och skillnader som har gjort att ledarskapet har utvecklats på ett visst sätt. Man hade också 
kunnat göra mer noggranna jämförelser mellan ledarskapsteorier och hur ledarskapet 
uppfattades under samma decennium. Man hade kunnat titta på orsakerna som fått ledarskapet 
och ledarstilarna att förändras och utvecklas. 
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