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Abstract 
Thou there are much written about management, are there, according to Mintzberg no simple 
definitions regarding how managers should operate towards other co-workers or employees.       

This essay outlines a perspective for study of managers, from an employees point of view. 
The study was preformed at one private company, and the empirical data was gathered from 
five employees. The methodological approach contained qualitative methods based on semi-
structured interviews. By using this method, a deeper understanding regarding the questions 
was desired. The purpose of the study was to delineate employees expectations on managers 
based on the RONS-model. A sample of a question included in the questioner was, what do 
you expect from a manager?      

The interviews showed a consistency regarding their expectancy towards manager, and 
how managers should operate. The informants all believed that a manager should operate 
with evident instructions. He should also be certain but friendly. The result of the interviews 
showed as well that employees expect that managers know everything about the company. As 
one informant said: “if the manager doesn’t know, how knows”. The RONS-model was used 
to find out which managerial behaviour employees desired. RONS-model includes four 
different managerial behaviours. The conlusion of this essay, according to the five employees 
outlines that a manager should be able to variate between these four managerial behaviors.      
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1. Inledning 
Frågor gällande ledning av organisationer har ägnats stort intresse. Det märks både i den 
ökade forskningen runt ämnet men också bland de mängder managementlitteratur som 
svämmar över på biblioteken. Enligt Henry Mintzberg1 lever vi i ett samhälle som är besatt av 
management men vi har inte lyckats få en klar bild av hur en chef eller ledare bör vara.  

 En chef uppfattar, enligt Birgitta Ahltorp sitt ledarskap på ett karakteristiskt vis. Bland 
annat visar hennes avhandling Rollmedvetet Ledarskap,2 vilka roller som präglar chefskap 
inom organisationer. Det finns tre distinkta roller enligt Ahltorp, en chef som visionär, 
teambyggare eller som ett föredöme. Elvi Richards avhandling I första linjen3, tar upp hur 
mellanchefer ser på sina roller och finner här att mellanchefer ofta befinner sig i ”klämsits” 
mellan ledning och anställda. Denna avhandling låg som grund för min b-uppsats där ämnet 
var ledarskap ur en mellanchefs synvinkel. Det är också härifrån inspirationen för min c-
uppsats har vuxit fram. Dessa avhandlingar belyser ett ledarskap ur ett chefsperspektiv eller 
ett ”uppifrån och ned – perspektiv”.  

Jag kommer i min c-uppsats istället att studera ledarskap ur ett omvänt perspektiv där jag 
ser ledarskap ur den anställdes perspektiv. Jag kommer att belysa hur fem medarbetare ser på 
chefer och vilka egenskaper som föredras i ett chefskap. Frågor som aktualiseras berör 
chefsrollen inom organisationer.  

Med förförståelse menas vilken uppfattning en forskare har om en viss företeelse. 
Uppfattningen har skapats genom dennes erfarenheter, utbildningar eller andra vetenskapliga 
arbeten.4   

Min förförståelse om ledarskap och chefsroller är inte fulländad, men jag har arbetat som 
tennisledare/tränare i ca tre år. Här var jag chef både för de ungdomar jag tränade men även 
över mina hjälptränare. Mina arbetsuppgifter var bland annat att hålla reda på tider, grupper 
och scheman, samt söka ersättare vid sjukdom. Jag blev varse att vara en duktig chef innebär 
att kunna hantera svåra situationer och visa medkänsla när mina hjälptränare frågade om råd 
och hjälp vid olika arbetsuppgifter. Vidare har jag även varit anställd på ett företag i fyra år 
utan en chefsposition. Med andra ord har jag befunnit mig i båda lägren och sett chefskap ur 
båda synvinklarna.    

Min tidigare b-uppsats om mellanchefer och mina egna erfarenheter av chefskap ger mig 
en djupare inblick i hur chefer ser på sin roll. I denna uppsats kommer jag istället att rikta 
fokus på de anställda och deras syn på chefer och ledarskap.    
 

1.2 Disposition  
Det inledande kapitlet består av en inledning som leder läsaren till problemprecisering och 
syfte. Härefter kommer en begreppsdefinition av för uppsatsen relevanta begrepp. Som 
avslutning på det inledande kapitlet klarlägger författaren vilken avgränsning denne gjort i 
uppsatsen och beskriver företaget som intervjuerna har utförts på.  

Nästa stycke utgörs av en bakgrund som leder till uppsatsens tidigare forskning, där andra 
relevanta undersökningar om chefer och chefsroller tas upp. Birgitta Ahltorps avhandling 
Rollmedvetet Ledarskap ligger som grund för avsnittet.      

1Rolf, Lind. (2002). Organisatoriskt ledningsarbete, R. Lind 
(red), Ledning av företag och förvaltningar, s46. Stockholm, SNS Förlag   

2 Birgitta Ahltorp, Rollmedvetet Ledarskap, om chefsroller och ledningsstilar i strategisk samverkan, (Liber AB, 
Malmö, 1998)  

3 Elvi Richards, I första linjen, (Sociologiska institutionen, Lund, Lunds universitet, 1997)  
4 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang, Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

(Lund, Studentlitteratur, 1997), s. 95 
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Metodavsnittet innehåller inledningsvis en förklaring av kvalitativ metodik och varför 
metoden valts. Detta leder till en djupare beskrivning av kvalitativa intervjuer. Nästa stycke 
klargör vilka förväntade effekter författaren bör ha i åtanke. Metodens styrkor och svagheter 
presenteras liksom etiska ställningstagande. Följande avsnitt berör uppsatsens trovärdighet 
och hur urval har gjorts. Kapitlet avslutas med styckena utformning av intervjuguide, 
intervjueffekter samt genomförande av intervjun. Härefter ges en förklaring av hur 
bearbetning av materialet har försiggått.  

I följande kapitel redogör författaren för hur informanterna svarade på intervjufrågorna. 
Detta är uppsatsens resultat. Resultatet utmynnar i en analys, där det empiriska materialet 
analyseras och författaren försöker koppla ihop materialet med uppsatsens tidigare forskning. 
En diskussion avslutar uppsatsen där författaren relaterar uppsatsens syfte till den empiriska 
studiens resultat. Nya frågor tas upp och presenteras.  

    

1.3Begreppsdefinition 
Under denna rubrik kommer jag att definiera de begrepp som används i uppsatsen. Begreppen 
förklaras kort då de bearbetas utförligare i uppsatsens stycket bakgrund.  

1.3.1 Organisation  
Enligt Selznick5 är en organisation ett formellt system av regler som följer en förutbestämd 
målsättning. Målsättningen innebär ofta produktion eller tjänster av något slag. Detta innebär 
till exempel att en familj inte kan ses som en organisation. Organisationer är utvecklade för 
att använda sig utav människors kraft och energi för att nå förutbestämda mål. Olika problem 
som kan uppstå inom en organisation är exempelvis arbetsfördelning och kommunikation 
mellan medlemmarna men också att få alla att sträva mot samma mål. Selznick ser en 
organisation som ett verktyg eller instrument för att utföra ett arbete.  

1.3.2 Chef och ledare  
Dessa två begrepp används i många fall som varandras synonymer. Ahltorp6 menar att 
begreppet chef, innebär en formell funktion. Det vill säga att en person har definierade 
ansvars- och befogenhetsområden. En chefsposition innebär en position i en organisation som 
kan vara på flera nivåer. En ledare är någon som växer fram med tiden. En ledare har en mer 
informell relation till sina medarbetare vilket kan ses som ett osynligt kontrakt mellan ledaren 
och de anställda. Därför menar Ahltorp att en person som är chef till sin befattning inte 
nödvändigtvis är en ledare.  

Som chef får en person tydliga ramar att följa uppifrån, medan en ledare får mandat 
underifrån, det vill säga från medarbetarna.7   

I min uppsats kommer jag att använda mig utav begreppet chef eftersom jag avser att 
intervjua anställda inom ett företag.  

1.3.3 Chefskap och ledarskap  
Tommy Iseskog8 menar att det finns olika typer av ledarskap. Exempel på ledarskap är: 
föreningsledarskap, politiskt ledarskap och informellt ledarskap. Ledarskap inom 
organisationer benämner Iseskog ledarskap i arbetslivet eller chefskap. Det som skiljer 
ledarskap i arbetslivet från andra ledarskap är de avtal och skyldigheter som ligger till grund 

5 Philip Selznick, Leadership in Administration – A Socilogical Interpretation, (California, Harper & Row, 
1984) s. 5-8 

6Ahltorp, s. 31 
7 Britt-Mari Mossboda, Att vara chef och ledare, (Falun, Ekerlids Förlag, 1998) s. 9    
8  Tommy Iseskog, Att kunna vara chef, (Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003) s. 9 
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för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Båda begreppen kommer användas för att 
få variation i texten.   

En förklaring av ledarskap beskrivs av Bolman och Deal.9 Ledarskap uppfattas som en 
förmåga att få andra att göra vad chefen eller ledaren vill men också att få andra att dela 
chefens värderingar och visioner. Vidare ses ofta en person med ledarskap som deltagande 
och demokratisk. ”Ledarskap är förmågan att besluta vad som ska göras och sedan få andra 
att vilja göra det” – Dwight D. Eisenhower.  

2. Problemprecisering och syfte 
En chef ska bedriva ledarskap i skiktet mellan den överordnade ledningen och medarbetarna. 
Som chef kan denne befinna sig mellan ”två sköldar”. Chefen får härmed försöka 
tillfredsställa två parter samtidigt. Både överordnade chefer/ledning och medarbetare har 
förväntningar på chefer och deras egenskaper10.    

Jag vill genom denna undersöka vilka förväntningar anställda har på sina chefer. 
Syftet med c-uppsatsen är att belysa och få djupare förståelse för vilka förväntningar fem 

anställda inom ett privatägt företag har på chefer och vilka egenskaper hos en chef de anser 
vara viktiga.  
 
Uppsatsens huvudfrågor är: 

• Vilka egenskaper hos en chef anser anställda är viktiga? 
• Vad bör en chefs huvuduppgifter vara gentemot personalen vara? 
• Vad kännetecknar det goda ledarskapet?  

2.1 Avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka förväntningar anställdas har på chefer inom ett 
företag. Därför kommer institutionellt ledarskap inte att belysas. Jag avser inte heller att skilja 
på manligt och kvinnligt eller åldersrelaterat ledarskap. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger i att 
genomföra en empirisk undersökning. Jag kommer att använda mig av Ahltorps avhandling, 
där hennes teori om ledarstilar har resulterat i en modell. Modellen kallas RONS-modell och 
avser att beskriva olika ledarstilar som kan innefattas i ett chefskap. Under metoddelen 
används sekundärkällor från Brymans bok: Samhällsvetenskapliga metoder, eftersom jag inte 
fann de aktuella källor som fanns i litteraturen. Jag är därmed medveten om att jag använder 
Brymans tolkningar av de primärkällorna som finns i uppsatsen.   
 

3. Bakgrund 
Det har diskuterat hur företag och organisationer ska ledas. Sören Barlebo Rasmussen11 har 
forskat kring ledarskap och ser att olika trender har genomsyrat organisationer och ledarskap. 
Efter 1970- talet kom krav på platta organisationer och medinflytande. I centrum för 
diskussionen kring ledarskap låg gruppen och dess möten. De beslut som skulle fattas, lades 
på gruppens axlar. På detta följde en reaktion och människor ansåg att ledaren skulle gå i 
spetsen för beslutsfattandet. Chefen skulle vara tydlig och peka med hela handen. Nästa trend 
innebar att beslutsfattandet överfördes till olika ledningsgrupper och det bildades ett 
konsultvälde. Härefter föll ledarskapet tillbaka på de platta organisationerna igen för att sedan 
återigen läggas på den nu mer empatiske och upplyste chefen.    

9 Lee G Bolman, Terrence E Deal, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Lund, Studentlitteratur, 
1995) s. 384-387 

10 Karl-Johan, Vibits. Martin, Eberhard, Ny som chef, (Köpenhamn, Liber AB, 2002) s. 114 
11 Artikel från Helsingborgs Dagblad, 2006-05-14 
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3.1 Studiens kontext 
Detta avsnitt anser jag kan ge läsaren en överblick för hur informanternas företag ser ut, detta 
för att bättre förstå vissa av de begrepp som informanterna använder i resultatet.    
Företaget som intervjuerna utfördes på heter Findus Sverige AB. Findus är ett av landets 
största livsmedelsföretag och produktionen utgörs av fryst mat som exempelvis färdigmat och 
wok, men också av pastasåser, marmelad och majonnäs. Hela koncernen utgörs av 1800 
anställda varav 1100 är medarbetare12.   

Det aktuella företaget som mina informanter arbetar på är beläget i södra Sverige. Ansvar 
och arbetsuppgifter fördelas på företaget via en hierarkisk uppbyggd struktur. I följande 
stycke förklaras hierarkisk struktur mer utförligt.     
 

3.2 Organisationsstruktur 
Jag avser undersöka vilka förväntningar fem anställda inom ett privatägt företag har på chefer 
och vilka egenskaper hos en chef de anser vara viktiga. Eftersom det aktuella företaget har en 
hierarkisk struktur, följer en förklaring av hur en hierarkiskt ordnad organisation ser ut.   

3.2.1 Hierarkisk organisation 
En hierarkiskt ordnad organisation kan enligt Maria Bergengren13 liknas vid en maktpyramid. 
Det som kännetecknar en maktpyramid är koncentrationen av makt vid toppen av pyramiden, 
medan mindre makt och ansvar präglar de som befinner sig på botten av pyramiden. Vidare 
behandlas alla frågor via tjänstevägen, med andra ord måste anställda vända sig till sin 
närmsta chef i hierarkin för deras ärende. Bergengren beskriver att statliga organisationer 
används som exempel på hierarkiska organisationer, men hon tillägger att de flesta 
linjeorganisationer är mer eller mindre hierarkiska. Med en linjeorganisation menas, en 
organisation som har tydliga linjer och informationsvägar från överordnad till underordnad. 
De flesta företag har någon form av linjeorganisation inom dem.     

4. Tidigare forskning 
Mycket tid och kraft har lagts på att studera chefer och chefskap inom organisationer. Med 
uppsatsens syfte i fokus kommer jag att presentera ett urval av tidigare forskning som berör 
mitt ämnesområde. Birgitta Ahltorps RONS-modell (presenteras nedan) kommer att användas 
i uppsatsen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om hur en chef bör vara, men också hur denne 
inte bör vara.    

4.1 Synen på chefen och deras roller 
Av den enkätundersökning Birgitta Ahltorp14 utförde undersöktes chefers syn på sina roller 
och vad de tror förväntas av dem. Resultatet visade att det fanns tre markanta chefsroller. 
Chefen – Visionären, Chefen – Teambyggaren och till sist Chefen – Föredömet. Den första 
rollen (synen) var chefen som en visionär. Denna chefsroll innebar ökad företagsvision och 
minskad syn på sin egen framgång. Visionären bör se helheten i företaget 
(helikopterperspektiv) och se vad som är bäst för företaget. Ahltorp menar att visionären är en 
slags önskefilosof. Genom klara affärsidéer, strategi och mål, bör visionären skapa sig en 
uppfattning om hur denne vill att framtiden för företaget skall vara. En chefs visioner skall gå 
hand i hand med företagets visioner.  

12 Hemsida Findus, http://www.findus.se/omfindus/  28/4-2006 
13 Maria, Bergengren, Organisation och ledarskap, (Malmö, Bonnier Utbildning AB, 2003) s. 79 
14 Ahltorp, s. 21-22 
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Chefen som teambyggare syftar till framtida organisationer och deras strukturförändring. 
Enligt cheferna i studien ser organisationer annorlunda ut i framtiden. Organisationer kommer 
att bli mer flexibla och mer projektinriktade. Nätverk med människor kommer ideligen att 
bildas och avvecklas. Chefer bör därför vara teambyggare med rätt kunskaper om att sätta 
ihop fungerande team på kort tid som kan utföra uppgifter de ställs inför. En teambyggare är 
medveten om medarbetarnas starka sidor och är själv rollmedveten vilket innebär att han eller 
hon kan skapa konkurrenskraftiga konstellationer. En chef bör kunna optimera medarbetarnas 
insatser genom att matcha rätt personer med varandra. Denna chefstyp kräver ett sinne för hur 
andra människor tänker och känner, det vill säga god social kompetens. En chef med denna 
roll är en människokännare. Kunskapen att motivera olika personligheter i diverse situationer 
hör till styrkorna.15  
Sista chefsrollen är synen på chefen som ett föredöme. Chefer tror att de i framtiden kommer 
få ökat krav på sig att vara goda föredömen, främst i frågor om etik och moral. En chef bör ha 
personlig integritet och kunna stå emot grupptryck för att uppnå ett framgångsrikt ledarskap. 
En framgångsrik chef bör kunna förmedla idéer via god kommunikation. Chefen kan också 
vara ett föredöme genom att vara mentor för sina medarbetare. En mentor delar med sig av 
sina erfarenheter och visar hänsyn för de synpunkter och erfarenheter som medarbetarna i sin 
tur delar med sig. Inom organisationer utgör en mentor stor nytta för att han eller hon tar vara 
på de äldres kunskaper för att sedan förmedla till de yngre i organisationen. Chefen visar sig 
som ett föredöme genom att göra det som han eller hon vill att medarbetarna skall göra. Om 
en chef säger en sak och gör en annan kan detta bilda inkongruens. Detta innebär att en chef 
får bristande trovärdighet som följd. ”Handlingar är alltid kraftigare än ord” menar Ahltorp.16   

4.2 Chefens tre huvuduppgifter 
Chefers arbetsuppgifter kan variera efter vilket företag de arbetar på eller vilken nivå inom 
företaget de befinner sig på, men vilka uppgifter bör en chef ha?   

Ahltorp17 beskriver chefers tre huvuduppgifter efter de tre chefsroller som beskrivits 
ovan. Visionärens huvuduppgift är att staka ut färdriktningen för sina medarbetare. I den här 
uppgiften ingår att entusiasmera och inspirera människor. En chef är en bra ledare om denne 
kan ”måla med ord” och på så vis skapa en bild av den visionen (det mål) som innehas av dels 
honom själv dels av företaget. En chef bör alltså vara en god kommunikatör. 

Vibits och Eberhard18 menar att samtal är ett av chefens viktigaste ledningsredskap. Detta 
skall stärka samarbetet mellan medarbetare och chef. En chef kan via samtal reglera de 
förväntningar som anställda har på honom eller henne. Detta medför att rätt förutsättningar 
kan ges till medarbetarna.  

 Ahltorp19 menar att en bra chef bör kunna spegla sin vision för alla så att alla förstår den. 
Ett exempel som Ahltorp tar upp i sin avhandling, är John F Kennedys berömda tal om ett 
rymdprojekt i USA. Projektet skulle kosta skattebetalarna en enorm summa pengar men 
istället för att förklara hur mycket projektet skulle kosta, sade Kennedy ”A man on the moon” 
och alla förstod vad han menade. Detta är ett exempel på hur en chef bör förklara sin vision 
på. Med enkla ord så att alla kan förstå. En vision skall också vara ärlig och uppriktig. Chefer 
som verkligen tror på sina visioner och ständigt återkommer till dem, kallas ofta för 
”eldsjälar”. Att vara en chef med visionärt ledarskap, innebär sammanfattningsvis tre saker. 
Han eller hon bör kunna se framåt och se bilden av hur ett företag ser ut när målen eller 
visionen är uppnådda och samtidigt ha den förmåga och vilja som krävs för att förmedla sin 

15 Ahltorp, s. 22-23 
16 Ibid. s. 24-25 
17 Ibid. s. 161-162 
18 Karl-Johan, Vibits. Martin, Eberhard, Ny som chef, (Köpenhamn, Liber AB, 2002) s. 159   
19 Ahltorp, s. 162-167 
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vision för medarbetarna. En god chef bör också vara en mentor och personalutvecklare, därför 
bör en chef inte bara vara en visionär, utan också en teambyggare.   

Den andra chefsrollen är teambyggaren. Han eller hon har i huvuduppgift att skapa 
motivation för medarbetarna och förena rätt kombination människor med varandra. En bra 
chef bör också fungera som en kompetensutvecklare för personalen. Att vara en i gänget ses 
som ett primärt åliggande. Hur en chef skall motivera är inte lika viktigt som chefens 
personkännedom och inlevelse menar Ahltorp. Motivation har ett psykologiskt ursprung men 
motivation ses också som en persons självinsikt och nyfikenhet för hur andra människor 
fungerar. En chef kan motivera på flera sätt. Löner ses som en motivationsfaktor men en chef 
kan också motivera sin personal genom att vara en god förebild. Att få feedback kan också 
ses som en motivationskälla. När det gäller kompetensutveckling bör en chef finna olika 
personers starka sidor och sammanför dessa personer med andra så att de bildar produktiva 
och gynnsamma arbetsgrupper. Detta ses som en styrka för chefer som har rollen som 
teambyggare.20  

Vibits och Eberhard21 definierar teambyggarrollen som en viktig egenskap hos en chef. 
Chefen har ofta i uppdrag att sammanföra alla anställdas krafter men också se till deras 
olikheter. Detta är enligt författarna en svår uppgift.   

Ahltorps22 sista chefsroll, föredömet, har också den en huvuduppgift. En chef som är ett 
föredöme för sina medarbetare företräder sin avdelning uppåt/neråt inom organisationen, men 
också utanför organisationen. Chefen agerar som en slags symbol eller representant för 
företaget. Avdelningschefer bör kunna representera sina avdelningar eller verksamheter för 
högre chefer, kunder eller leverantörer. Ahltorp skriver att chefer ofta är kulturskapare inom 
organisationer. Hon menar att en chef med personlig genomslagskraft berör sina medarbetare 
mer än han eller hon anar.  

Medarbetare efterliknar ofta sina chefer både på gott och ont, som nedan beskrivning 
visar:23  

 
Nytillträdde VD:n som på grund av konflikt med hustrun drar sig från att gå 
hem, stannar på företaget hela kvällen. Han är helt omedveten om att han på 
detta sätt skapar en övertidskultur. De som vill hålla sig väl med honom, 
drar sig från att gå hem före honom. De kanske får växla några ord med 
honom i korridoren och utanför protokollet, för vem vill inte veta vad som 
är på gång inom företaget?  
   VD:s äktenskap knakar nu rejält i fogarna. Om han kunde sova på 
kontoret skulle han göra det. Medarbetarna blir allt tröttare och kommer 
hem senare. VD skiljer sig och hittar en ny kvinna. Hon klär honom i en 
mossgrön kavaj och efter ett par dagar vimlar det av mossgröna kavajer på 
kontoret.24   

 
Chefers uppgift, att företräda utåt, innebär också att de ibland får agera måltavlor. Det är 
oftast cheferna som får i uppdrag att genomföra påfrestande omställningar inom företagen, 
dessa omställningar som drabbar personalen. Chefer blir måltavlor eller syndabockar och får 
ta emot människors (anställdas) besvikelse och oro. Detta medför att chefspositionen kan bli 
ensam och ansträngande25.  

20 Ahltorp, s. 169 
21 Vibits, Eberhard, s. 190 
22 Ahltorp, s. 186-187 
23 Ibid. s. 188 
24 Ibid. s. 188  
25 Ibid, s. 190 
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Vibits och Eberhard26 tillägger att en chef alltid bör tillföra klarhet till sina medarbetare i 
olika situationer. Olika konsekvenser av vad en brist i klarhet från chefen kan bidra till är: 
otillfredsställelse och minskad motivation hos medarbetarna. Oklarhet kan skapas av att en 
chef säger en sak men gör en annan.   

Dessa tre huvuduppgifter – formulera mål, bygga inifrån och företräda utåt, innebär att 
chefer får kliva in i olika roller i sitt chefskap. Att endast vara en visionär räcker inte utan 
alla tre rollerna bör integreras i ett ledarskap. Chefer idag bör alltså vara flexibla och kunna 
anpassa sig efter vilka situationer som kräver vilken ledarskapsstil. Det är här definitionen 
bra chef kommer in, en chef som kan balansera mellan de olika rollerna med de olika 
huvuduppgifterna.27 

4.3 Chefens agerande  
Ahltorp28 presenterar en lista över hur medarbetarna anser en chef bör vara och vilka 
egenskaper denne bör ha. Bland annat skall hon eller han vara rättvis och kunna medla i 
konflikter. En chef bör också vara rak i sitt beslutsfattande, men också vänlig mot alla. Vidare 
anser medarbetare att en chef bör kunna hjälpa till när någon befinner sig i knipa eller 
trångmål men inte lägga sig i för mycket i andras arbete. Det är av stor vikt att en chef 
försvarar sin avdelning gentemot de chefer som sitter högre upp i företaget. Chefen bör även 
kunna mest om jobbet, annars får denne ingen respekt av medarbetarna. En person inom en 
chefsposition bör ta sitt ledarskap på allvar, inte bara chefsrollen.  

En annan viktig aspekt chefen bör värdera är samspelet mellan sig själv och sina 
medarbetare. Detta gäller speciellt vid olika projektarbeten.29 Nära samarbete innebär ofta att 
arbetsrelationer bildas och dessa bör respekteras. Fungerande arbetsrelationer bidrar till att 
både chefer och medarbetare trivs på sina arbetsplatser.  

För att förklara hur en chef inte ska vara och vilka egenskaper som är önskvärda, 
använder jag mig under detta avsnitt av Maria Bergengrens bok30 Bergengren använder sig av 
ett citat av H. Gordon Selfridge, som förklarar hur en chef inte bör vara. I citatet hänvisar 
Selfridge chef till boss.  

 
Bossen driver på sina anställda, ledaren inspirerar dem. 
Bossen förlitar sig på makt, ledaren förlitar sig på god vilja. 
Bossen väcker fruktan, ledaren utstrålar kärlek. 
Bossen säger ”jag”, ledaren säger ”vi”. 
Bossen visar vem som gör fel, ledaren visar vad som är fel. 
Bossen vet hur allt ska göras, ledaren vet att göra det. 
Bossen kräver respekt, ledaren vinner respekt. 31 

 
Vidare skriver Bergengren32 att det inte finns ett enkelt recept på hur chefer bör vara men 
vidhåller att personliga egenskaper har fått större betydelser vid bedömningen av chefer.     
 
 

26 Vibits, Eberhard, s. 118 
27 Ahltorp, s 190 
28 Ibid. s. 197 
29 Leif Ögård, Ivan Gallstad, Total inre effektivitet, (Uppsala, Konsultförlaget AB, 1994) s. 232 
30 Bergengren, s. 128 
31 Ibid. s. 128 
32 Ibid. s. 128 
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4.4 RONS-modellen 
Ahltorps resultat medför en modell av olika ledarstilar. Denna modell kallas RONS-modellen. 
I RONS – modellen33 ingår fyra grundbultar eller beteende som alla är viktiga för chefer och 
deras chefskap. En chef bör kunna växla mellan dessa olika beteenden som illustrera i figur 1:  

 
Figur 1. RONS - modellen 

 
En chef behöver ha en drivkraft och vara en uppgiftsorienterad motor. Detta fångas i den 

första rollen, Resultatjägaren (R). Det krävs även tanke, handling och strukturerat arbete. 
Detta finns i den andra rollen Organisatören (O). En chef bör ha förmågan att hitta nya vägar 
och även inneha ett helikopterperspektiv över företaget. Denna ledarstil innefattar en 
banbrytande chef som kallas Nytänkaren (N). Sista ledarstilen innebär en känsla för 
människor och inlevelse. En chef som skapar en vi–känsla i grupperna eller avdelningarna. 
Denna ledarstil kallas för Samordnaren (S). Ahltorp tillägger att dessa fyra beteenden inte är 
heltäckande men att de är funktionella vid beskrivningar av olika ledarbeteenden. RONS – 
modellen är användbar för att beskriva framträdande beteende hos chefer. En bra chef är inte 
bunden till en av dessa ledarstilar utan pendlar mellan dem34. 

Resultatjägaren är ofta på språng, han eller hon kommer först till arbetet och är ofta den 
som går sist. En chef som har ett resultatjägarbeteende, är målstyrd, resultatinriktad och vill 
ständigt förbättra sina positioner. Han eller hon vill att saker och ting ska ske snabbt och det 
spelar ingen roll med vilka metoder och arbetsrutiner som används. Resultatjägaren skyr inga 
medel om det krävs arbete på dennes fritid.35 

Det andra beteendet (organisatörsbeteendet) ser annorlunda ut. En chef som organisatör 
har samma rutiner och är konsekvent. Kommer i tid och går i tid. Dennes signum är att hålla 
reda på människor, papper och möten. Projekt som denne lämnar från sig, är snyggt och 
prydligt sammanställt. Organisatören är en tydlig och kvalitetsmedveten person.36 

Det som kännetecknar nytänkaren är dennes temperament. Anställda vet ibland inte var 
chefen befinner sig och personen har ofta nya idéer och projekt på gång. Nya tekniker på 
marknaden och nytänkande, skapar en spännande tillvaro för de medarbetarna. Personen är 
impulsiv och inte nödvändigtvis konsekvent. Detta medför att han eller hon inte ser 
konsekvenserna av sina handlingar. En nytänkare ”tänder” snabbt när det gäller nya idéer 
men geisten slocknar lika snabbt.37 

En chef som liknar en samordnare har ett mer stillsamt temperament och har fokus på 
relationer och social samverkan. Mycket tid läggs på att prata ihop sig och komma överens. 
Eftersom samordnaren är mån om att alla ska komma till tals, är denne en populär chef. En 

33 Ahltorp, s. 133 
34 Ibid. s. 133 
35 Ibid. s. 134-135 
36 Ibid. s. 136 
37 Ibid. s. 138 

Resultatjägaren     Nytänkaren 

 Organisatören    Samordnaren 
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samordnande chef kännetecknas också av att vilja lösa medarbetarnas personliga problem. 
Dörren står alltid öppen för en dialog med sin personal. Konflikt är något som denne ogillar 
och lägger ofta stor energi på att lösa problem och se till att alla är överens. Ett av de 
nyckelord som finns inom samordnarens beteende, är konsensus.38    

    

5. Metod 
Då en forskare avser att att genomföra en undersökning står denne inför ett val. Forskaren bör 
ha klart för sig för vilken typ av data denne har för avsikt att samla in och härefter välja 
vilken eller vilka undersökningsmetoder som skall användas. Datainsamling kan ske med 
hjälp av två metodinriktningar. Det finns en klar skiljelinje mellan kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Vid användandet av kvantitativ datainsamling söker forskaren efter mätbara resultat, 
det vill säga resultat som kan uttryckas i siffror. Kvalitativ metod syftar istället till sökandet 
efter icke mätbara resultat, exempelvis undersökningar som är mer djupgående om hur en 
individ ser på ett specifikt ämne.39  

Eftersom jag odelat kommer att använda mig av en kvalitativ inriktning, presenteras 
därför den kvalitativa metodiken i följande avsnitt.    

5.1  Val av metod  
I denna studie har jag valt en kvalitativ inriktning. Mitt val av metod förenar jag till mitt syfte. 
Eftersom jag avsåg att undersöka vilka förväntningar anställda har på chefer, ansåg jag att 
mitt metodval av kvalitativa intervjuer var det bästa för min undersökning. Jag anser att den 
närkontakt jag kommer få till mina informanter, är nyttig eftersom jag då kommer att kunna 
fråga hur de ser på chefskap och vilka egenskaper som de fem informanterna eftertraktar.  

5.2 Kvalitativ metod 
Inom den kvalitativa metodiken finns flera tillvägagångssätt. Observationer, kvalitativa 
intervjuer och källanalys är olika typer av tekniker som används.  
Det som kännetecknar en kvalitativ undersökning är ett subjekt–subjekt förhållande. Med 
detta menas att forskaren har en närhet till undersökningsenheten. Detta medför att forskaren 
får ett tillfälle att sätta sig in i deltagarens livssituation och se på saker och ting ur dennes 
perspektiv. Målet med forskningen är att söka en mer djupgående förståelse för de företeelser 
som studeras.40  

Det finns fyra principer enligt Holme och Solvang41 som bör prägla den kvalitativa 
metodiken. Den första principen innebär en närhet till undersökningsenheterna. Här menas 
fysisk närhet det vill säga ansikte mot ansikte. Med tiden utvecklas en relation mellan 
forskare och informant. Relationen innebär en ömsesidig tillit. Närheten till informanten 
bidrar till att forskaren får tillgång till informantens vardag. Vidare ska det vara riktig eller 
sann återgivning av vad som sagts och vad som skett. Forskarrapporten ska beskriva vad 
(enligt forskarens objektiva åsikter) som har ägt rum. Dessutom bör de deskriptiva 
beskrivningarna (till exempel om handlingar, människor och aktiviteter) skildras i rapporten. 
Dessa är av stor vikt för att öka förståelsen av de förhållanden som undersöks. Den slutliga 
principen syftar till att på bästa sätt kunna förstå hur individerna tänker bör deras egna ord 
och uttryckssätt vara med i rapporten. Detta kan uppnås genom citat.  

38 Ahltorp, s. 140-141 
39 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod, (Lund, Studentlitteratur, 1992) s. 78 
40 Holme, Idar Magne & Bernt Krohn, Solvang, Forskningsmetodik, Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 

(Lund, Studentlitteratur, 1997) s. 92-93 
41 Holme, Solvang, s. 93 
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Dessa principer fyller ett syfte. Genom att använda sig av dessa, ökar möjligheterna för 
analysen att få en så autentisk skildring som möjligt. Denna autentiska skildring bör spegla de 
handlingsmönster och den sociala ordning som funnits hos deltagarna. Sker detta på ett riktigt 
sätt kommer undersökningen inte att störas av det mellanmänskliga samspelet.42   

Holme och Solvang43 hänvisar till metodens styrkor eller fördelar genom att se på 
totalsituationen som i sin tur ökar förståelsen för det som undersöks. Förståelsen av 
totalsituationen är ett resultat av den närhet forskaren har till deltagaren. Eftersom den 
kvalitativa forskningen går ut på att komma nära och undersöka deltagarnas livssituationer, 
innebär detta ett omfattande och tidskrävande arbete. Detta resulterar i att den kvalitativa 
forskaren väljer färre undersökningsdeltagare än vad som hade gjorts i en kvantitativ 
undersökning.    

5.2.1 Kvalitativ intervju 
Den kvalitativa intervjun kan genomföras på flera sätt. Det finns ostrukturerade och semi-
strukturerade intervjuer. Skillnaden mellan ostrukturerad och semi-strukturerad intervju är 
graden av struktur i samtalet. Är en intervju ostrukturerad, talar forskaren och informanten 
fritt runt ett tema som jag som forskare introducerat. En semistrukturerad intervju innefattar 
istället flera specifika teman och kanske följdfrågor som forskaren tar upp och diskuterar med 
informanten. Viktigt att tillägga är att frågorna inte behöver komma i följd utan kan tas upp 
och diskuteras när tillfälle ges. Dessa former av intervjuer skiljer sig från den kvantitativa 
intervjun som är mycket mer strukturerad. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att de är 
öppna, flexibla och liknar vanliga samtal, detta .44   

Kvale45 tar upp olika aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet med intervjun 
är att förstå informantens livsvärld och dennes relation till den. Den deskriptiva aspekten 
handlar om att eftersöka så otolkade och exakta beskrivningar som möjligt, hur upplever, 
känner och handlar informanten i en specifik situation? Utifrån dessa beskrivningar kan 
forskaren sedan göra tolkningar. I intervjuerna söks specifika beskrivningar av exempelvis 
situationer, varför forskare till viss del försöker specificera frågorna. Därmed inte sagt att 
undersökaren kommer att ställa ja och nej frågor. En forskare bör försöka samla in så rika och 
förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av de teman denne undersöker. Forskaren bör 
vara nyfiken, lyhörd och kritisk mot dennes egna hypoteser under intervjun. Kvale beskriver 
att intervjun ska vara fokuserad, det vill säga att den varken är strängt strukturerad eller helt 
ostrukturerad. Intervjun bör hållas inom de teman forskaren avser ta upp samtidigt som denne 
bör vara öppen för nya perspektiv. Informantens uttalanden är ofta mångtydiga, det är min 
uppgift som undersökare att klargöra detta. Under intervjun kan informanten förändra sin 
inställning eller uppfattning om ett tema. Till exempel kan han eller hon se nya aspekter av en 
situation som de tidigare inte var medveten om. Genom att reflektera kan undersökaren 
komma in på nya tankebanor. Olika intervjuare med samma intervjuguide kan komma fram 
till olika aspekter av de teman som tas upp. Detta försöker den kvalitativa forskningsintervjun 
att utnyttja, med dess skiftande känslighet för kunskap om ämnet. Forskningsintervjun är en 
mellanmänsklig situation, ett utbyte av synpunkter och ett samspel mellan två personer. Vi 
(intervjuare och informant) reagerar ömsesidigt på varandra. Förhoppningsvis ses intervjun 
som en positiv händelse både för den som intervjuar och för de som blir intervjuade. Ämnet 
som berörs intresserar båda parter och kan vara berikande. 

42 Holme, Solvang, s. 93  
43 Ibid. 79-80 
44 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö, Liber AB, 2002) s. 299-302  
45 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund Studentlitteratur, 1997) s. 34-41 
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Kvalitativ intervju är en krävande undersökningsform. En intervju kan vara mellan en och 
tre timmar. Den omfattande intervjun måste därför, som tidigare nämnts reduceras till färre 
undersökningsenheter.  En intervjuare kommer emellertid fram till en punkt då denne blir 
mätt på information. Detta gäller både den enskilde informanten men också antalet intervjuer. 
Då bör intervjuaren sluta med insamling av information. Skulle den information som denne 
har fått in på något vis vara ofullständig, är metoden så pass flexibel att han eller hon kan gå 
tillbaka till mina informanter för en ny uppföljningsintervju.46  

Jan Krag Jacobsen47 skriver att metoden är helt och hållet beroende på intervjuarens 
förmåga och färdigheter att bedriva en intervju och tillägger att även om metoden är 
tidskrävande, innebär detta inte med säkerhet att en forskare kommer fram till något 
användbart.  

När jag väl befinner mig i intervjusituationen är det viktigt att jag förstår och följer de 
problemområde som den intervjuade berättar om för att jag skall få fram viktig information. 
Jag får inte under några omständigheter tvinga mina egna uppfattningar och åsikter på den 
som intervjuas eftersom det är dennes åsikter som ligger till grund för min undersökning. Det 
är ansträngande för båda parterna. Jag som intervjuar måste följa med hela tiden och ställa 
följdfrågor medan det är krävande för den som intervjuas eftersom denne måste argumentera 
och förklara sina åsikter. Det är av stor vikt att den intervjuade känner att forskaren verkligen 
lyssnar på honom eller henne och verkligen är ute efter vad personen har för uppfattningar.       

5.2.2 Förväntade intervjueffekter 
Det finns motsättningar riktat mot den kvalitativa intervjun. En av dessa finns bland annat i 
intervjusituationen. En person som blir intervjuad ”face to face” kanske säger vad denne tror 
jag som intervjuaren vill höra. Detta kan innebära en brist i resultatet. Den intervjuade kanske 
är återhållsam till en början men slappnar förhoppningsvis av efterhand. För att inte 
informanten skall inta en försvarsinställning under mina intervjuer, försöker jag använda mig 
av ”hur” frågor istället för ”varför” frågor48. 

5.3 Styrkor och svagheter 
Styrkan med kvalitativa intervjuer är att de fokuserar på djupet av ett problem, inte på 
bredden som är fallet vid kvantitativ metodik. Kvalitativa intervjuer är föränderliga vid 
intervjutillfället. Detta medför att intervjuaren kan ändra riktning under intervjun och inte 
vara låst vid en specifik frågeställning eller följd. Vidare innebär det också att intervjuaren 
med sin närhet till subjektet inte bara hör vad som säg utan också ser hur det sägs. Denna 
närhet kan paradoxalt nog också innebära en svaghet. En informant svarar kanske enbart efter 
vad denne tror att intervjuaren är ute efter. På detta vis fås inte informantens egen bild av 
verkligheten. En person kanske inte är fullt ärlig i sina svar då forskaren sitter framför med en 
mp3spelare och spelar in samtalet. En kvalitativ undersökning generar rikligt med 
information men informationen går inte att generalisera eftersom den gäller ett fåtal 
personer.49  

5.4 Etik 
All samhällsforskning medför att det ska finnas ett etiskt ställningstagande från forskarens 
sida. Förutom att en person skall medverka frivilligt finns flera områden som bör följas. 

46 Holme, Solvang, s. 100 
47 Jan Krag, Jacobsen, Intervju, Konsten att lyssna och fråga, (Lund, Studentlitteratur, 1993) s. 18-19  
48 Howard, S, Becker, Tricks of the trade: how to think about your research while you’re doing it, (London                         

,University of Chicago press, Ltd, 1998) 
49 Holme, Solvang, s. 79-82 
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Dessa förklarar Diener och Crandall50 utifrån fyra etiska principer. Den första principen 
innebär att en undersökning inte får medföra ”skada” eller ”men” på deltagarna. Olika typer 
av skada kan vara fysisk skada, hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla men också 
stress. En annan princip är att det måste finna ett samtyckeskrav. När en forskare ska göra en 
undersökning, måste han eller hon förklara för informanten vad dennes syfte med 
undersökning är. Härefter får informanten antingen ge sitt samtycke eller neka till medverkan 
i undersökningen. Detta är ett slags godkännande för forskaren, genom samtycke får denne 
tillträde att undersöka informanten. Om jag inte får samtycke från min informant, får jag inte 
heller undersöka honom eller henne. Den tredje principen innefattar intrång i privatlivet. Jag 
får inte inkräkta i personens privatliv. Detta krav är nära kopplat till samtyckeskravet 
eftersom en person ger sitt samtycke för undersökningen och därmed också för forskaren att 
undersöka. En forskare måste respektera den som studeras och garantera anonymitet 
angående personlig information. Information skall beskrivas på ett konfidentiellt sätt.  

Med konfidentialitet menas att data som kan identifiera undersökningspersonerna inte 
redovisas.51  

Den sista viktiga principen av etik och insamlandet av information gäller falska 
förespeglingar. Invändningen mot falska förespeglingar är uppdelade i två faktorer. För det 
första är det fel att ljuga om sin undersökning (syftet med undersökningen) och ”föra den 
undersökte bakom ljuset”. Jag bör alltid vara ärlig mot de personer jag intervjuar. För det 
andra handlar det om professionell egennytta. Förekommer det lögner och oärlighet i 
samhällsforskning, kommer samhällsforskare få ett rykte om sig att alltid lura människor i 
sina undersökningar.52   

Eftersom jag genomförde kvalitativa intervjuer, innebar detta att det fanns ett personligt 
samspel mellan mig och den intervjuade och det bildas en relation mellan oss som jag måste 
respektera och värna om. Den som blir intervjuad får när som helst avbryta intervjun om 
personen så önskar.    

    

5.5 Reliabilitet och validitet 
Det finns två typer av kriterier som är viktiga vid bedömning av undersökningar. Dessa är 
reliabilitet och validitet. Enligt Bryman53 är dessa kriterier mest lämpliga vid kvantitativa 
undersökningar eftersom verifiering av mätresultat är ett huvudsyfte. Kvalitativa forskare 
diskuterar huruvida dessa begrepp är relevanta för kvalitativ forskning. En synpunkt är att 
anpassa begreppen för kvalitativ forskning. Genom att dela in de två begreppen till fyra 
begrepp mer lämpade för kvalitativ metodik. Det första begreppet kallas extern reliabilitet och 
handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan replikeras. En kvalitativ undersökning 
är svår att replikera eftersom det är svårt att uppleva exakt samma sociala miljö och situation 
som vid första undersökningen. En forskare kan emellertid få en god reliabilitet genom att 
försöka efterfölja den förre forskarens roll och metod. Nästa begrepp heter intern reliabilitet 
och syftar till huruvida två forskare kommer överens om hur de ska tolka informationen. 
Detta är inte relevant för min undersökning. Tredje begreppet kallas intern validitet och 
innebär huruvida det finns en överensstämmelse mellan forskarens observation och med de 
begrepp han eller hon använder. Extern validitet handlar om i vilken grad en undersökare kan 
generalisera sitt resultat med andra sociala miljöer. Den externa validiteten utgör ett problem 
för kvalitativa forskare eftersom de använder sig utav ett begränsat urval vid sina 
undersökningar. 

50 Bryman, (Diener & Crandall, 1978, s. 19) s. 443-  
51 Kvale, s 109 
52 Bryman, (Diener & Crandall, 1978, s. 19) s. 443- 
53 Bryman, s. 257-258 
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Kvale54 skriver att en fråga som ständigt ställs till intervjuundersökningar är om resultatet 

kan generaliseras. Den samhällsvetenskapliga positivismen hade anspråk på generalisering 
precis som den vetenskapliga kunskapen. Humanismen däremot ansåg att varje situation är 
unik. Kvale beskriver tre olika former av generaliserbarhet; naturalistisk, statistisk och 
analytisk. Den naturalistiska generaliseringen utvecklas som funktion av erfarenheten och 
vilar på en personlig erfarenhet. Enligt Kvale framstår den som tyst kunskap och leder till 
förväntningar snarare än till förutsägelser, den kan verbaliseras det vill säga övergå från tyst 
kunskap till påståendekunskap. En statistisk generalisering innebär att 
undersökningspersonerna valts ut slumpmässigt från en population. Detta kan ske via ett 
datorprogram. Denna typ av generalisering är inte aktuell i mitt fall eftersom jag inte 
genomför något slumpmässigt urval utan ett bekvämlighetsurval. Den sista formen som Kvale 
tar upp är den analytiska generaliseringen. Denna innebär att jag gör en bedömning om i 
vilken mån resultaten från min undersökning kan säga mig vad som kommer att hända i en 
liknande situation. Den naturalistiska generaliseringen byggde på spontana generaliseringar 
och den analytiska bygger på en påståendelogik. Ett exempel på analytisk generaliserbarhet är 
då en forskare kan argumentera för sitt resultat och varför detta kan generaliseras. När det 
gäller den analytiska generaliseringen uppstår frågan om vem som ska generalisera; 
undersökaren eller läsaren? Kvale skriver att inom vetenskapen är det vanligt att forskaren 
argumenterar för generalisering. 

Vilka är målen med generalisering? Kvale55 nämner tre mål. Ett av målen är att studera 
det som är, det vill säga att försöka fastställa det allmänna, typiska. Det kan också handla om 
framtiden det vill säga att målet är det som kanske kommer att finnas. Det sista målet för 
generalisering som Kvale tar upp är det som kan finnas. Med detta menas att jag söker upp 
situationer som jag tror är ideala och exceptionella för att sedan studera dem för att se vad 
som pågår.  

Validitet översätts ofta till giltighet, till sanningen och riktigheten hos ett yttrande. När 
samhällsforskare använder sig av positivistiska mätningar ställer de sig validitetsfrågan; 
mäter vi vad vi avser att mäta? För en kvalitativ undersökning behandlar begreppet validitet 
mer om mina observationer verkligen speglar de fenomen som intresserar mig och om min 
valda metod undersöker det den är avsedd att undersöka. När en forskare frågar sig vad som 
är valid forskning kommer denne in på filosofiska tankebanor, han eller hon frågar sig 
nämligen vad som är sann kunskap. Kvale skriver att valideringen inte är någon slutlig 
verifiering, utan verifieringen är inbyggd i forskningsprocessen med ständig kontroll av 
forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet. Att validera är också att 
ifrågasätta. Frågorna vad och varför måste besvaras före frågan hur. Alltså en undersöknings 
innehåll och syfte kommer före metoden. Kvale beskriver valideringens sju stadier. Inom 
tematiseringen handlar det om de logiska härledningarna från teorin till undersökningens 
forskningsfrågor. Inom planeringsstadier handlar validiteten om den kunskap som produceras, 
hur planeringen utförs och vilka metoder som används för att nå denna kunskap. Vad gäller 
själva intervjun handlar det om tillförlitligheten hos intervjupersonernas svar och kvaliteten i 
utförandet av intervjun. Den erhållna informationen bör ständigt kontrolleras. När jag 
kommer till utskriften är frågan vad som är en valid översättning, vilken språkform ska jag 
använda mig av? I analysstadiet är frågan om mina tolkningar är logiska och hållbara. I 
valideringsprocessen kan det handla om vilka som är lämpliga att vara en motpart i en dialog 
om validiteten. I det sista avsnittet – rapportering, ställs frågan: är min rapport verkligen en 
valid redogörelse för undersökningens resultat56. 

54 Kvale, s 209-211 
55 Ibid. s. 212 
56 Ibid. s 214-220 
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 Äkthet är också indelat i ett antal delkriterier och väcker mer allmänna frågor gällande 
samhällsforskning. Undersökningen skall ge en så rättvis bild av de åsikter och synpunkter 
som ges av dem som studeras. En ontologisk autenticitet gäller frågan: hjälper 
undersökningen informanterna att få en bättre förståelse av sin sociala situation och den 
sociala miljö de lever i? Det finns även en pedagogisk autenticitet, här ställs frågan: har 
informanterna genom undersökningen erhållit en bättre bild av hur andra personer i miljön 
upplever saker och ting? Katalytisk autencitet bidrar till frågan: har undersökningen medfört 
att deltagarna kunnat förändra sin situation? Det sista kriteriet heter taktisk autencitet och här 
ställs frågan: har undersökningen bidragit till att de som studerats fått bättre möjligheter att 
vidta de åtgärder som krävs?57     

5.6 Urval 
Eftersom jag valde att genomföra en kvalitativ undersökning så var inte generalisering och 
representativitet mitt huvudsyfte, men det går inte helt att bortse ifrån eftersom deltagarna i 
undersökningen måste vara ”rätt” personer. Exempelvis går det inte att intervjua personer 
med arbete, om jag vill undersöka vad arbetslösa tycker om arbetslösheten.58 

Eftersom jag avsåg att undersöka hur anställda ser på chefer och deras egenskaper, blev 
det också mitt krav vid mitt urval.  

Jag har inte slumpmässigt valt ut mina informanter, utan har istället tillämpat ett 
bekvämlighetsurval. 

Enligt Bryman59 innebär ett bekvämlighetsurval att personer som varit tillängliga valts ut.   
Konkret innebar det att kontakt togs med informanterna genom att ringa till företaget, och 

fråga vilka som var intresserade av att bli intervjuade.  

5.7 Utformning av intervjuguide  
Jag har använt mig av semi-strukturerade intervjuer eftersom jag ville få en närhet till mina 
informanter men också klargöra vissa specifika frågor. Därför föll mitt val på semi-
strukturerade intervjuer framför ostrukturerade. Jag hade på förhand valt ut vilka frågor som 
skulle tas upp och ventileras i en intervjuguide60. Till hjälp vid utformning av intervjuguiden, 
använde jag en kombination av Ahltorps och Richards avhandlingar, samt deras 
frågeställningar. Intervjuguiden innebar inte att jag var låst vid just dessa frågor eller att 
frågorna skulle ställas i en specifik ordning. Detta medförde att informanterna fick stor frihet 
vid utformningen av svaren och att jag kunde lägga till eller ta bort frågor under intervjun. 
Vid intervjuernas slutskede fick informanterna lägga till egna frågor som de fann intressanta 
eller ansåg att jag hade glömt fråga.     

Holme och Solvang61 skriver att inom den kvalitativa intervjun används inte 
standardiserade frågeformulär. Detta för att det inte ska bli för stor styrning från 
undersökarens sida. 

Frågorna jag ställde skulle ge en bild av hur informanterna upplever sin värld.  Då jag 
använde mig av kvalitativa intervjuer präglades de av en flexibilitet.62 

Det primära under mina intervjuer var att jag hela tiden skulle ha uppsatsens syfte i fokus, 
för att på så vis kunna omformulera frågor så att de fortfarande relevanta för mitt syfte.  

När jag planerade frågeställningarna inför intervjun var jag tvungna att tänka på vissa 
faktorer. De olika frågor som togs upp under intervjun skulle ha en viss ordningsföljd, detta 

57 Bryman,  (Lincoln & Guba 1985, 1994), s. 261   
58 Holme, Solvang, s. 101 
59 Bryman, s. 101, 114-115 
60 Bilaga 1 
61 Holme, Solvang, s 100 
62 Bryman, s 304-305 
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för att få en logisk struktur under intervjun, därmed inte sagt att denna följd kunde ändras 
under intervjun. Frågorna var inte för specifika och de skulle vara lättförståliga och lätta att 
svara på. Detta krävde att jag använde mig av ett begripligt språk och inte ställde ledande 
frågor.63 

5.8 Genomförande av den empiriska studien 
I detta avsnitt följer en beskrivning av hur jag gick till väga under mina intervjuer. Jag 
kommer utförligt att skildra hur jag tog kontakt med mina informanter men också om de olika 
svårigheter som uppstod. Jag fick via telefon kontakt med ett företag jag tidigare varit anställd 
på. Härefter talade jag om mitt syfte med min c-uppsats och vad intervjuerna skulle användas 
till. Det resulterade i att fem anställda ville ställa upp på intervjuer. Vid ett tillfälle åkte jag ut 
till företaget med en mp3spelare och min intervjuguide. Jag ansåg att intervjuerna skulle 
fortlöpa smidigast på detta vis (på företaget under arbetstid) eftersom medarbetarna skulle 
känna sig bekväma i denna miljö. Det fanns tillgång till ett avskilt rum. Informanterna 
arbetade 30 minuter åt gången följt med en lika lång paus. Detta medförde att jag fick vänta 
tills de arbetat färdigt innan jag sedan fick 30 minuter till förfogande. De fem informanterna 
intervjuades en åt gången och intervjuerna tog mellan 15 och 25 minuter. Innan intervjuerna 
hade börjat fick informanterna veta att intervjuerna var frivilla och att de fick avbryta om de 
ville och när de ville. 

Intervjuerna började med frågor om deras bakgrund, till exempel ålder och hur länge de 
arbetat på företaget. Härefter ställdes mer ingående frågor om chefer och olika chefsroller. 
Intervjuerna avslutades genom att informanterna fick möjlighet att komma med egna 
kommentarer.  

Under intervjuerna ställde jag följdfrågor, och använde mig av ”hur frågor” istället för 
”varför frågor”. Detta får enligt Becker64 informanter att slappna av och känna att de inte 
behöver inta en försvars inställning.   

Intervjuerna spelades in på en mp3spelare. Jag använde också ett anteckningsblock då jag 
ville fånga gester som inte kunde spelas in, exempelvis miner och blickar. Jag märkte i vissa 
fall att informanterna blev skrämda av mp3spelaren och att jag skulle spela in intervjun. 
Denna rädsla försvann efter ett par minuter på intervjun.        

Merriam65 beskriver att det finns vissa nackdelar med bandspelare, dels brister i den 
tekniska utrustningen, dels informantens ovilja att låta sig bli inspelad. Informanten glömmer 
dock ofta bort ljudupptagaren en bit in i intervjun, även om de varit osäkra till en början. 
Anteckningar kan användas till mer än att bara fånga reaktioner och gester, Merriam anser att 
föra anteckningar kan vara ett bra sätt att öka eller sakta ner tempot i intervjun. Efter 
intervjuerna tackade jag för att de ställt upp och frågade om jag fick göra kompletterande 
intervjuer om detta behövdes.   

5.9 Bearbetning av det empiriska materialet 
Det empiriska materialet har samlats in via kvalitativa intervjuer. Materialet spelades in via 
en ljudupptagare (mp3spelare). Informationen transkriberades härefter till text. Det 
transkriberade materialet skickade sedan till informanterna för att de skulle få ta del av ett 
första utkast av intervjuerna. Detta skulle hjälpa att reducera eventuella feltolkningar som kan 
ha orsakats av mig. Syftet med detta är att få ett så riktigt återkopplat material som möjligt.  

63 Bryman, s 305 
64 Becker,  
65 Sharan, B, Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, (Lund, Studentlitteratur, 1994) s. 96   

 18 

                                                



Holme och Solvang66 skriver att de första utskrifterna från det transkriberade 
intervjumaterialet, kan skickas till informanterna. De tillägger även att själva ljudklippet 
också kan bifogas för att informanterna då själva kan få en möjlighet att jämföra och se om 
deras åsikter återgivits på ett korrekt vis.   

 Ingen av informanterna kom med korrigeringar, utan fyllde i enstaka ord som jag missat i 
ljudupptagningen.   

6. Resultat 
Under intervjuernas gång användes olika frågor. Resultatet presenteras efter dessa frågor. 
Informanternas svar kommer i den ordning som de presenteras i stycket Personlig bakgrund. 

6.1 Personlig bakgrund  
Jag har intervjuat fem personer på ett företag. Ålder varierade från 30-45. Informanterna var 
två män och tre kvinnor. Arbetsuppgifterna varierade mellan dem. Nedan följer en 
presentation av dem och deras bakgrund inom företaget och erfarenheter inom ledarskap.   

Den förste informanten som intervjuades var en man, som jag valt att kalla Simon. Han 
var vid intervjutillfället 45 år och var fast anställd på företaget sedan 11 år. Simon berättade 
att han inte haft någon chefsposition men att han under en tid varit ansvarig för utlastning och 
lager. Här var det ett par killar som arbetade ihop och var väldigt självgående enligt Simon. 
Beslut fattades gemensamt i gruppen och det var ingen som var en direkt ledare. Simon 
medgav att han varit verksam som ledare på fritiden, både inom idrottsverksamhet som 
tränare och styrelseledamot, men också inom en bostadsrättförening.  

Den andra informanten var också en man, honom har jag valt att kalla Glen. Glen var vid 
intervjutillfället 32 år, även han var fastanställd på företaget och hade arbetat här under tio år. 
Glen berättade att han började arbeta på ”golvet” men att han har fått möjligheten att arbeta 
som förman under en tid. Han förklarade också att han varit iväg och arbetat på ett annat 
företag i ett år, här också som förman. En av arbetsuppgifterna var ett visst 
produktionsansvar.  

Tredje informanten var en kvinna som fått det fiktiva namnet Sabina. Hon var vid 
intervjutillfället 33 år. Sabina var fast anställd och hade varit det i nio år. Hon berättade att 
hon inte haft någon chefsposition eller ledande position på företaget under dessa år men att 
hon har ett par års ledarerfarenheter från fritiden. På fritiden har hon varit fritidsledare på en 
skola.  

Nästa kvinna som intervjuades har fått heta Karin, hon var 42 vid undersökningstillfället. 
Hon berättade att hon arbetat på företaget i 30 år och fyra dagar. Här har hon varit linje 
ansvarig vilket inneburit att hon fördelat arbete och bestämt semestrar. Denna position har 
hon fortfarande.  

Sista informanten har fått namnet Felicia, hon var 38 år vid intervjutillfället. Hon har varit 
anställd i 18 år. Under dessa år har Felicia arbetat på samma position men har fått agera 
linjeansvarig vid enstaka tillfällen. Utöver linjeansvarig, har Felicia fått chansen att prova på 
att arbeta som teamleader på företaget. Förutom detta har hon arbetat som medarbetare.  

Informanterna var samtliga under intervjutillfället anställda i företaget som medarbetare. 
Det vill säga att de befann sig längst ner i hierarkin på företaget. Deras närmsta chef var 
personalansvarig.    

66 Holme, Solvang, s. 140 
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6.2 Synen på chefsrollen 
Min första fråga var: vilka egenskaper hos en chef anser anställda är särskilt viktiga? Denna 
fråga var sammankopplad med min andra fråga som var: vad kännetecknar en bra chef och ett 
gott ledarskap? Jag ville med dessa frågor få en djupare förståelse för hur informanterna ser 
på chefskap och vilka egenskaper en chef bör besitta.  

Simon ansåg att det inte var en lätt fråga att svara på men förklarade att de vanliga 
parametrarna för en chef är att denne är lyhörd. En chef bör också ha empati för sina 
medarbetare men också förmågan att delegera arbetsuppgifter eller med andra ord lämna över 
ansvar till någon annan. Han går in på olika chefsroller och berättar följande: 

  
En bra chef en riktigt bra chef ska kunna behärska alla konstellationer eller 
typer av roller och stilar och göra det vid rätt tillfälle, ibland behöver du 
vara en kompischef och ibland kanske när någonting strular och man 
kommer ingenstans så krävs det ibland att någon går in och pekar med hela 
handen och talar om att nu gör vi så. Men det är alltså vid givna tillfällen 
men det är ju ingen stil en chef alltid ska ha. Det tycker jag absolut inte. Det 
skapar inget förtroende om man har en chef som bara pekar med hela 
handen hela tiden. (Simon) 

 
Glen vill se att en chef ger klara och raka besked, men samtidigt ska chefer vara öppna 

och ärliga. En viktig aspekt enligt Glen, är att en chef ska kunna vara kompis med sina 
anställda men samtidigt kunna växla till allvar när detta krävs. Glen menar att det är svårt att 
hitta rätt balans men när en chef väl hittar rätt är det mycket värdefullt. Vad gäller frågan om 
en chefs egenskaper anser Glen att det är speciellt viktigt att en chef lyssnar på sin personal. 
Inte bara lyssna på sin personal utan också utföra det som medarbetarna önskar. Glen berättar 
att det finns chefer som lyssnar på sina anställda men sedan inte utför det som blivit lovat. 

Sabina anser att en chef ska bry sig om sina anställda och vara lika mot alla. Det är chefen 
som bestämmer och ska ge direktiv enligt Sabina, men han får inte vara för hård. En egenskap 
som en chef bör besitta är att han eller hon bör kunna ta emot direktiv uppifrån och sedan 
kunna ge vidare. 

Karin tyckte också att det var en svår fråga men började snart berätta hur hon ville att en 
chef borde vara som nedanstående citat visar: 

 
…/ ja han ska kunna leda arbetet så att alla trivs och att allt går så bra som 
möjligt. Rättvis ska han vara. Han ska kunna gå att prata med och man ska 
kunna gå med sina problem till honom och han bör ha bra lösningar på 
dem. Har han inga får han skaffa dem. En chef bör vara duktig på att leda 
och få folket med sig och det kanske inte alla chefer kan. Vi har en mycket 
bra chef nu tycker jag /…/ det är så svårt att sätta fingret på tycker jag. Man 
måste trivas med sin chef men ändå inte vara familjär. För det tycker jag 
inte en chef skall vara, i samma mån som kanske en arbetsledare kan vara. 
Utan chefen måste ju stå lite över tycker jag. Annars har man ingen respekt 
för honom eller henne. (Karin) 

 
Vidare anser Karin att en chef bör vara rak och stå för det han säger. Hon tillägger att en chef 
bör vara både produktionsinriktad och personalinriktad annars ser hon inte att en chef kan 
driva sitt företag.    

Felicia vill gärna att chefer ger klara direktiv i det dagliga arbetet. Förutom det bör en 
chef kunna leda sin personal på ett tillfredställande sätt. En annan viktig aspekt är att en chef 
bör kunna vara saklig samt ha förmåga att ge konstruktiv kritik så att personalen vet om de 
har gjort någonting fel. Felicia menar att om en medarbetare har gjort något fel eller icke 
tillfredsställande i någon arbetsuppgift, är det viktigt att chefen talar om det ganska omgående 
så att personen ifråga kan bättra sig i sitt arbete. Felicia påpekar att det är viktigt att en chef 
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kan ge klara direktiv så att personalen vet vad de skall göra och hur der skall gå till. på min 
fråga om en chefs egenskaper svarar Felicia såhär: 

 
En bra chef bör vara klar och tydlig, inte vara rädd för att ta tag i uppgifter 
och även obehagliga sådana, känna till sin personal. Han bör vara lyhörd, 
för vi är alla olika och behöver olika respons och vi behöver olika/…/ han 
bör kunna ta folk på rätt sätt om man säger så. Jag anser att en chef kan 
peka med hela handen ibland det är inget fel med det, det ger klara direktiv 
men att alltid vara en sån kan vara jobbigt, med en så bestämmande chef. 
Att kunna peka med hela handen men även att kunna delegera är 
viktigt.(Felicia)  
 

Med min tredje fråga som löd; vad bör en chefs uppgifter gentemot sin personal bestå av? 
ville jag få reda på om informanterna vill att en chef ska vara motiverande och framåt eller en 
chef som ägnar sig åt sina administrativa uppgifter och låter personalen vara ifred. 

Simon ser gärna att en chef är drivande. Nedan följer ett citat som beskriver detta: 
 

Om man nu har ett mål inom företaget som skall uppnås är det chefens 
uppgift att i första hand vara drivande och kunna framförallt kunna ge rätt 
förutsättningar för dem han är chef över att klara sina uppgifter. Och 
personalen ska helst känna tillfredsställelse i det dom gör också. Att kunna 
sätta rätt man på rätt plats. Det är väl en viktig egenskap anser jag.(Simon) 

 
Glen svarade på samma fråga att en chef bör se till att dennes ansvarsområde fungerar och 
även att personalen som chefen ansvarar för, mår bra. Glen tillägger att han tycker det är 
viktigt att må bra på sin arbetsplats. En chef bör även hjälpa sin personal vid behov, detta är 
värdefullt menar Glen. Han syftar på att medarbetarna då ser att deras chef inte bara ”står och 
ger order”.   

Sabina anser att en chefs uppgift ska vara att delegera ut vad som skall ”hända och ske” 
och tillägger att hon inte tycker att en chef ska vara för bra ”kompis” med sina medarbetare 
men tillräckligt mycket kompis så att personalen känner förtroende för denne. Vidare berättar 
hon att hon tycker det är viktigt att en chef motiverar sina medarbetare. Detta kan, säger hon, 
en chef göra genom att ge konstruktiv kritik. Hon nämner: ”att både kunna säga bra och 
dåliga saker utan att det blir för mycket av någonting kan motivera personalen”. En annan 
viktig aspekt som Sabina tar upp är att en chef bör säga ifrån i tid. Vidare bör en chef ”ha 
koll på läget” och vara mån om sin personal säger hon.   

Karin vill att en chef ”ägnar sig åt det han är anställd åt” men hon tillägger att hon gärna 
vill se chefen på golvet ibland och att han visar att han har en stor inblick i vad som sker på 
företaget. Men hon tillägger: ”han ska inte lägga sig i det som vi gör mer än att ha överblick 
över oss och rätta oss om det finns något som han tycker är fel”.   

Felicia berättar att en chef bör ha nära kontakt med sin personal. Detta medför att chefen 
blir mer insatt i det dagliga arbetet, och detta gör enligt Felicia chefen till en bättre ledare. 
Eftersom en chef kommer närma sin personal kan han vara med och lösa svårigheter som 
uppkommer.   

6.3 Relation och kommunikation mellan chefer och anställda 
Min nästa fråga gällde relationen mellan anställda och chefer. Mina informanter kom via 
denna fråga in på kommunikationen mellan dessa parter. Därför handlar resultatet på denna 
fråga mycket om kommunikation. Eftersom flera av informanterna redan belyst lite om 
relationen mellan chefer och anställda, kan vissa svar ses som upprepningar.    

På frågan om relationer mellan parterna, svarade Simon såhär:   
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Rent generellt så tycker jag nog inte att man ska vara riktiga bundisar, för 
det skapar ändå en situation där man kanske riskerar att tappa i auktoritet 
lite om man är för mycket bundis. Jag tror det hänger lite på storleken på 
företaget och antalet människor som man är chef för. Det är lättare att få en 
nära relation till sina medarbetare när man är få än om man är fler. Rent 
generellt kompisar men till en viss gräns. Inte för djupa känslor från bägge 
sidor. Lite avstånd är nog inte fel.(Simon)  

 
Vidare fortsätter Simon berätta om vikten av kommunikation mellan chef och anställd, som 
följande citat visar: ”Det är klart kan du inte eller vågar inte kommunicera med din chef är 
det ingen bra arbetsplats anser jag”. Simon berättar att han tror detta hör ihop med att en chef 
bör vara lyhörd och att denne bör våga ta itu med problemen som uppstår i organisationen. 
Han tillägger: ”Problem uppstår ju alltid i en organisation”. Simon menar inte bara att chefen 
ska lösa problemen utan också att denne gör det på rätt sätt. Som slutkommentar berättar han 
att en chef måste kunna behålla förtroendet från sina medarbetare.  

Glen förklarar relationsfrågan: ”En chef bör vara så social som möjligt men inte så att 
han lägger för mycket arbetstid och kraft på det. En chef bör vara ute och visa sig bland 
medarbetarna och produktionen så att de inte håller sig gömda”. Även Glen kommer in på 
kommunikationen och säger:  

 
…/ Ja det skall vara så att chefen går runt och pratar med personalen. Inte 
alla var dag för det hinner han inte. Låt oss säga att en chef hinner prata 
med två personer varje dag, så bör chefen ta den tiden, kvittar om det är 
fem eller femton minuter. Och det kan vara om vad som helst. Det betyder 
väldigt mycket och man lär känna varandra mycket bättre. (Glen) 

 
Sabina anser att medarbetare bör kunna känna att de har förtroende för sin chef och att de 

i sin tur kan berätta allting för sin chef utan att känna sig rädda. Hon svara vidare att en chef 
inte bör vara en ”kompis” med sina anställda. Hon fortsätter sedan att berätta om en chef hon 
haft och säger att hon aldrig förstod sig på honom eftersom an alltid skämtade och detta 
medförde att Sabina aldrig riktigt visste när han menade allvar eller när han skämtade. 
Härefter leder diskussion från arbetet till fritiden. Hon berättar såhär: 

   
En chef kan ju ha en relation med sina medarbetare på fritiden men det blir 
ju nog svårast för chefen/…/ det kanske blir så att man får fördelar som 
anställd om man umgås privat. Och det är ju inget problem för mig som 
anställd, det är ju i så fall bara en fördel för mig, skulle jag tycka, det kan ju 
bli ett problem för chefen för han ska ju vara rättvis mot alla, Jag tycker det 
är okej för en chef att vara kompis med sina anställda, men jag anser att det 
är svårare för chefen, eftersom denne då automatiskt blir lite annorlunda 
mot dem som man känner privat. Det beror också på hur många anställda 
man har också. Har man fem anställda kanske man är vän med två. (Sabina) 

 
Citatet visar att Sabina motsäger sig själv eftersom hon tidigare (överst på sidan) nämnt att 
chefer inte bör vara kompisar med sina anställda. Hon förklarar emellertid att det är svårast 
för chefen.  

Karin blickar tillbaka när hon svarar på relationsfrågan:  
 

    Ja vi har ju haft chefer som/…/ man ska kunna prata om allting och skoja 
med han. Men när det verkligen gäller ska han kunna peka med hela handen 
och då ska man respektera det likaväl som han ska respektera att vi också 
kan säga till om våra åsikter/…/ men det är ju ändå chefen som bestämmer 
hur man än vrider och vänder på det. Så när han pekar med hela handen ska 
det vara så och då ska inte personalen stå och flina och tänka att chefen inte 
kan säga så till dem eftersom de var kompisar igår.(Karin) 
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Hon fortsätter och nämner att kommunikationen mellan chefer och anställda ska vara god 
men inte ”familjär”. Hon avslutar med att berätta att hon anser att en chef är till för att hjälpa 
till och samtidigt leda personalen.   

Under samma fråga med Felicia kommer frasen ”kompis med sin chef” upp. Jag frågar 
hur hon ser på detta och hon svarar bestämt: ”Nej! Det är väldigt svårt att leda och fördela 
arbetet bland sina kompisar, det kan ibland ta fel former och kan bli för familjärt”.  Hon 
berättar emellertid att hon tror det är viktigt för en chef att ha en personlig relation till sina 
medarbetare, detta vet hon enligt sin erfarenhet som teamleader. Hon påpekar dock att chefer 
kan uppfattas som orättvisa om de har olika starka relationer till sina medarbetare.    

6.4 ”Hur bör en chef inte vara?” 
Frågan var menad att fungera som ett försök att få informanterna att tänka på ledarskap och 
chefer ur en ny synvinkel. 

Simon ser på frågan enligt så här:  
  

Det här auktoritära är en svunnen tid, det vill säga auktoritärt i alla lägen. 
Jag i alla fall skulle tappa förtroendet för en sådan chef. Jag tycker det visar 
på osäkerhet att man inte vågar lämna ut ansvar eller någonting annat om 
man själv som chef visar denna auktoritära sida hela tiden/…/ det tycker jag 
visar en svaghet istället för styrka.(Simon)  

 
Glen anser att en chef inte bör vara en person som enbart ger order så att det går till en 

överdrift. En chef får vara bestämd men order bör komma med en förklaring menar Glen. I 
en avslutande kommentar berättar han att en chef inte bör ”gömma” sig från sina medarbetare 
och att denne vågar kommunicera med sin personal om allt, vare sig det gäller arbete eller 
fritid.  

Sabina håller med Glen vid denna fråga men tillägger ”en chef ska ju bestämma men han 
bör också fråga vad personalen tycker och känner ibland”. Detta anser hon är viktigt för att 
skapa solidaritet. Sabina påpekar att en chef inte enbart skall lyssna till sin medarbetare för 
att han i detta fall kan kännas svag och därmed lätt att övertalas. Hon avslutar frågan med en 
motfråga: ”undrar om den chefen finns (skratt)”. Eftersom Sabina höll med Glen om att en 
chef inte bara ska sitta på sitt kontor, frågade jag henne vad en chef bör göra? Hon svarade 
enligt nedanstående citat:   
 

Inte nödvändigtvis jobba, springa runt och vara hjälpsam hela tiden, det 
skulle vara trevligt men det är inget tvång/…/Ja han ska visa sig ute bland 
personalen så att man vet att han bryr sig om dem. Han kanske kan komma 
in och säga trevlig helg eller nåt i den stilen. Så att man har lite mer 
personlig kontakt. Det kan kännas rätt skönt att veta att de känner till att vi 
är här ute och sliter och kanske får ett litet tack för det ibland och inte sitter 
bakom stängda dörrar och vill ha mer och mer. Då känns det som om han 
ändå inte vet vad som försiggår härute.(Sabina) 

 
Karins svar är kortare men mer detaljerat: ”en chef ska inte vara odiplomatisk, han ska 

inte vara svår att resonera med. En chef bör också vara konsekvent så att man har något att 
rätta sig efter”.  

Felicia säger att hon försöker tänka tillbaka på tidigare chefer innan hon svarar. Hon 
berättar att hon inte tycker om chefer som inte tar hand om olika situationer, vare sig det 
gäller dagliga situationer eller obehagliga sådana. ”En chef får absolut inte vara konflikträdd” 
tycker hon. Hon fortsätter och berättar att hon anser att ett ledarskap innebär att alltid vara i 
konflikt med någon. Felicia menar att en chef bör vara insatt i hur hela systemet fungerar, 
hon tillägger: ”kan inte chefen, ja vem kan då”?  
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6.5 Slutliga kommentarer 
Under detta avsnitt kommer en presentation av informanternas egna och slutliga 
kommentarer. Under intervjuerna var detta det sista momentet och tanken var att 
informanterna skulle ge sina egna synpunkter på ledarskap och chefer. Ett annat syfte med 
denna del var att de skulle ta upp de områden som jag kanske missat med mina frågor och 
som de kommit på under intervjuns gång. Svaren är varierande och täcker även saker som 
sagts tidigare.  

Simon börjar med att berätta om chefer och deras flexibilitet. Han anser att det i dagens 
samhälle är viktigt att chefer bör vara flexibla i alla lägen. ”Alla människor är olika, och det 
går inte behandla alla människor likadant” säger han. Att vara flexibel är en egenskap som en 
bra chef har tillsammans med att kunna läsa människor tillägger Simon. Han ger ett exempel: 
”Vissa människor kan du stå och råskälla på och sen är det bra efteråt, men med andra kan du 
inte alls göra det med. Det är en stor skillnad”. Simon berättar att han tror ledarskap är 
förbundet med vilket slags företag som chefen befinner sig i. Han menar att ledarskap kan 
skiljas åt beträffande företagets struktur och mål, om det är ett producerande företag eller om 
det gäller tjänster. Vi kommer in på en diskussion om chefer och deras aktivitet i det dagliga 
arbetet som utförs av medarbetarna. Här svarar Simon såhär:  

 
Jag kan inte se något fel att en chef vid givna tillfällen hoppar in och hjälper 
till och själv visar att han inte är främmande för att ta ett tag på golvet 
också. Jag tror snarare att det kan skapa en bättre gemenskap. Han eller hon 
ska inte göra det alltid det tycker jag nog inte men ibland. Det kan hända 
saker, sjukdomsfall eller det kan vara någon order som man måste ha iväg 
och det är bråttom. Jag tror att det kan vara bra att hoppa in som chef 
ibland. Inte alltid för då tappar det sin effekt.(Simon)  

 
Som avslutning på intervjun säger Simon att han tror att de här frågorna om ledarskap och 
chefer finns hos alla människor dagligen. Människor tänker ofta på hur chefer bör vara mot 
sina anställda och ledarskap finns överallt. Han tillägger också att han tror att mellancheferna 
har det värst inom organisationer. Simon riktar fokus på kommunikation som når 
mellanchefer uppifrån, men som inte får komma vidare. Han förklarar problemet såhär:  
 

 …/Då kan man som mellanchef hamna i en sådan situation som att man vet 
varför man måste göra en sak men du kan och får inte tala om det. Då 
befinner man sig i ett dilemma för då ska man ju samtidigt motivera de 
anställda att göra vissa saker men de får inte reda på varför. De här 
mellanchefsjobben är de jobben som knäcker flest människor. Att veta saker 
men att inte få säga det/…/ ja framförallt ekonomiska ramar som man inte 
kan informera vidare om. Det kan ju också vara en sån drastisk sak som att 
om ett halvår måste vi säga upp tio personer, som mellanchef vet du om 
detta och dina planeringar blir därefter men du får inte tala om det. Det är en 
taskig sits. Men dom väljer den själv.(Simon)   

 
Glen tittar på sin nuvarande situation när han svarar. Han berättar att den chef han har nu 

är bra och att denne har de viktiga egenskaperna som Glen tagit upp i intervjun, öppenhet och 
ger klara direktiv. Han fortsätter och förklarar att det inte spelar någon roll vem som har gjort 
fel, felet ska åtgärdas. Han påpekar att hans chef är bra genom att han säger: ”och inte bara 
säga ni ska göra, utan vi gör istället, eller ni gör men jag hjälper till så mycket jag kan.”. Glen 
riktar härefter in sig på motivation och säger att en chef kan motivera genom att visa sig ”då 
och då”. Glen avslutar intervjun med att berätta att han anser medarbetare bör ha förståelse 
för chefer och deras positioner. Även Glen kommer in på att chefer vet mycket som de inte 
får säga till sina medarbetare, och detta bör personalen förstå.   

Sabinas egna kommentarer var:      
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 En chef ska helst vara ett mellanting. Man ska kunna skämta med honom 
utan få det i ryggen sen. En chef kan motivera genom att visa sig intresserad 
av det man säger/…/ jag tycker inte att man som anställd ska utnyttja att 
man är kompis med chefen för att göra det enklare för sig själv.(Sabina) 

 
Även Karin ser på sin nuvarande situation när hon svarar. Hon berättar att hon överlag 

haft bra chefer. Det har enligt Karin funnits de chefer som varit mindre bra. Dessa chefer har 
sagt: ”vad tycker du” när en medarbetare har kommit in för att rådfråga om någonting eller 
kanske vill ha lite vägledning. Hon avslutar diskussionen med att säga: ”Jag går inte in till 
chefen för att fråga och få svaret vad tycker du, då hade jag löst det själv”. Vi avbryts av 
Karins telefon och intervjun stagnerar. Efter samtalet frågar jag henne om hon anser att det är 
viktigt att en chef bör vara lätt nå? Hon svarar att hon tycker att chefer alltid ska kunna nås 
oavsett om de sitter på möte eller annat. Vi kommer ännu en gång in på chefens 
arbetsuppgifter eftersom Karin börjar berätta om att hon inte vill se chefer utföra 
medarbetarnas arbete. Hon menar att cheferna inte kan köra maskin och att de bör ”hålla sig 
till sitt”. Hon anser emellertid att det är positivt om en chef vet vad som händer i 
produktionen.  

Felicia fick avsluta mina intervjuer. Under hennes egna kommentarer berättade även hon 
om en tidigare chef som arbetat på företaget. I följande citat, skildrar hon hur hon såg på sin 
dåvarande chef:   
 

Jag hade en chef en gång som hette X, världens underbaraste människa han 
kunde kalla till möte, alla satt i pausrummet, han rusar in pekar med hela 
handen och talade om för oss att där har ni gjort fel, och alla fick ta lika 
mycket del av kritiken, och han kunde rusa ut lika snabbt igen, och vi 
skämdes vi som jobbade som då kanske hade gjort fel eller försökt mygla 
eller nåt annat. Men han skällde aldrig när vi inte förtjänade. Men han 
kunde likaväl komma in och säga ”jag vill bara tacka allihopa för ni har 
gjort ett underbart jobb”, en chef får gärna visa känslor både bra och dåliga 
tycker jag. För det uppskattas plus ärlighet är mycket, mycket 
viktigt.(Felicia) 

 
Felicia avslutar intervjun med att berätta att hon ”aldrig någonsin” skulle vilja ha ett 
chefsjobb, för att hon tror att hon skulle ”jaga folk med blåslampa”. Här ser hon ett problem 
för chefer idag, chefer bör vara ”lagom” drivande.  

7. Analys 
Nedan har jag försökt relatera mitt resultat med tidigare forskning, men också med den 
problemprecisering och syfte jag angett.  

Syftet med min c-uppsats var att belysa och få en djupare förståelse för hur fem anställda 
inom ett företag förväntar sig att chefer ska vara och vilka egenskaper de föredrar hos chefer.  

Mina huvudfrågor var: Vilka egenskaper hos en chef anser anställda är viktiga?, Vad bör 
en chefs huvuduppgifter vara och vad kännetecknar det goda ledarskapet?  

Informanterna svarade olika och här nedan relateras deras svar med de chefsroller som 
Ahltorp beskriver. 

I Birgitta Ahltorps67 avhandling beskrivs tre chefsroller. Dessa är chefen som en visionär, 
chefen som en teambyggare och chefen som ett föredöme. Visionären bör ha ett helikopter 
perspektiv av organisationen och veta vad som är bäst för företaget. Han eller hon bör också 
stå för sina idéer vare sig de är hållbara eller inte.  

67 Ahltorp, s. 21-22 

 25 

                                                



Glen beskriver att han vill att chefer är klara och att de ger klara direktiv. Chefer bör 
enligt Glen också ansvara för sitt ansvarsområde.  

Felicia håller med om klara besked och direktiv men tillägger att en chef inte får vara rädd 
för att ta tag i uppgifter och situationer, även obehagliga sådana. Hon tillför att en chef bör 
vara insatt i hur hela systemet fungerar. 

Den andra chefsrollen är chefen som teambyggare. En chef som team byggare bör ha 
kunskaper att sätta ihop fungerande team av medarbetare. Detta skall kunna ske på kort tid för 
att sen kunna avveckla och bygga nya konstellationer. Chefen bör kunna ha ett sinne för hur 
andra tänker och fungerar för att på så vis kunna få fram medarbetarnas bästa sidor 68.  

Detta belyser Simon i sitt svar: ”Att kunna sätta rätt man på rätt plats. Det är väl en viktig 
egenskap anser jag”.  

Tredje chefsrollen var chefen som ett föredöme. Ett kännetecken för denna chefsroll var 
att kunna stå emot grupptryck för att kunna uppnå ett framgångsrikt ledarskap. En annan 
viktigt aspekt är att föregå som ett föredöme genom att visa vad som skall göras och hur det 
ska ske69.  

Att inte falla för grupptryck belyser Sabina i sin intervju. Hon nämner att det är bra om 
chefer lyssnar på sina medarbetare, men förklarar att det inte ska vara att man lyckas övertala 
chefen. Detta ger intrycket av att vara svag, säger hon.  

Chefen bör se till att det finns en fungerande kommunikation mellan sig själv och de 
anställda. Vibits och Eberhard70 menar att samtal är chefens redskap och att det är viktigt. 
Detta kan i sin tur stärka relationer mellan parterna.  

Simon berättade i sin intervju att om en anställd inte vågar kommunicera med sin chef är 
det ingen bra arbetsplats.  

Glen håller med om att kommunikation är viktigt och menar att en chef bör gå runt och 
prata med sin personal för att lära känna varandra bättre.   

Karin instämmer men tillägger att det är viktigt att kunna prata och skoja om allting. Hon 
erkänner emellertid att när det verkligen gäller ska chefen kunna ”peka med hela handen”. 

RONS-modellen tar upp olika chefstilar, dessa är indelade efter chefen som resultatjägare, 
den organisatoriska chefen, chefen som nytänkare och chefen som en samordnare. Chefen 
som organisatör innefattade en chef som är konsekvent och tydlig71.    

Denna chefsstil eftertraktades av samtliga informanter eftersom de alla ville se en chef 
som var klar och tydlig.   

Chefen som samordnare hade ett stillsamt temperament och hade fokus på relationer och 
social samverkan. Mycket av den tid som samverkaren lägger på sitt arbete är avsatt till att 
para ihop och komma överens med människor. Samordnaren är mån om att alla trivs och låter 
alla komma till tals. Han undviker inte för att lösa medarbetarnas personliga problem. Han 
gillar inte konflikter utan är mer inriktad på konsensus inom företaget72.    

Denna chefsstil var den som belystes flitigast i undersökningen. Informanterna berörde 
både vikten av sociala relationer inom organisationen och att komma överens.  

Karin belyser detta tydligt med sitt svar: ”ja han ska kunna leda arbetet så att alla trivs och 
att allt går så bra som möjligt/…/ han ska kunna gå att prata med och man ska kunna gå med 
sina problem till honom och han bör ha bra lösningar på dem”. 

Denna chefsstil faller dock inte helt in hos Felicia som anser att en chef bör kunna hantera 
konflikter på ett bra sätt, eftersom hon anser att det som chef innebär att ”alltid vara i konflikt 
med någon”.  

68 Ahltorp, s. 22-23 
69 Ibid. s. 24-25 
70 Vibits, Eberhard, s. 159 
71 Ibid. s. 136 
72 Ahltorp, s. 140-141 
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Avsnittet ”hur ser den perfekta chefen ut” tar upp en lista över hur medarbetare anser en 
chef bör vara73. Listan klargör att en chef bör vara rak i sitt beslutsfattande men också vänlig 
mot alla. Han bör också kunna hjälpa till när detta behövs men inte lägga sig i för mycket i 
medarbetarnas arbete.  

Vidare är det viktigt att en chef värderar samspelet mellan sig själv och sina medarbetare, 
detta speciellt vid projektarbeten74. 

Även på dessa punkter håller informanterna med. Karin anser att en chef bör ägna sig åt 
det han är anställd för, men han ska ändå han en stor inblick i företaget och röra sig på golvet. 
”Chefen ska veta vad vi gör” säger hon men tillägger att han inte ska lägga sig i det som de 
gör mer än att ha överblick över dem och rätta dem om det finns något som han tycker är fel.  

Glen anser att en chef bör vara med i produktionen så mycket som möjligt och inte bara 
säga vad de ska göra. Istället för ”ni” gör så borde en chef säga ”vi” gör. Detta kan liknas vid 
Ahltorps citat: ”Handlingar är alltid kraftigare än ord”75. 

Informanterna var också inne på hur en chef inte skulle vara. Bergengren76 beskriver att 
medarbetare inte gärna ser att chefer styr med hjälp av deras makt.  

Simons svar kan liknas Bergrens resonemang om att chefer inte bör styra med hjälp av 
makt. Simon förklarar att han anser det auktoritära inom ledarskap är en svunnen tid och 
säger att i alla fall han tappar förtroendet för en chef som i alla lägen är auktoritär. Han 
tillägger att en chef som styr auktoritärt hela tiden visar på en svaghet eftersom personen inte 
kan lämna ifrån sig ansvar.  

Bergengren77 avslutar med att beskriva att det inte finns ett enkelt recept på ledarskap 
men förklarar att de personliga egenskaperna får allt större betydelse.   

Simon instämmer med detta och menar att lyhördhet och empati är viktiga egenskaper som 
inte bör glömmas bort.   
 

8. Diskussion 
Jag har med hjälp av kvalitativa intervjuer sökt en djupare förståelse för vilka förväntningar 
anställda har på sina chefer och vilka egenskaper som anses viktiga hos chefer.  

Jag anser att tillräckligt med information från mina intervjuer erhölls, för att sedan kunna 
sammanställa ett resultat på mina frågeställningar. Emellertid anser jag att mina frågor var för 
specifika och de resulterade i enkla svar. Förslag på förändring är att jag kunde försökt ställa 
bredare frågor för att få intervjuerna mer som öppna samtal om de berörda ämnena. Detta vill 
jag tro, hade gett mig ännu djupare förståelse för mitt problem.  

Reliabilitet kan vara svårt att uppfylla eftersom jag använde mig av kvalitativa intervjuer. 
Orsaken är att det blir svårt att genomföra exakt samma intervjuer i samma miljö. Likväl tror 
jag min externa reliabilitet är hög eftersom mitt resultat i vissa fall stämmer med min tidigare 
forskning.  

Frågorna varierade både när det gäller följd och innehåll. Detta är ett kvalitativt 
kännetecken, att inget svar liknar ett annat.  

Min validitet är inte optimal eftersom mitt urval var begränsat till fem informanter. Jag 
kunde dock styrkt min validitet genom att utföra uppföljningar av mina intervjuer. Trots mitt 
snäva urval anser jag att mitt resultat skulle kunna överföras till andra organisationer med 
ungefärliga resultat. En annan aspekt av validitet är om jag undersökte det jag avsåg 
undersöka.  

73 Ahltorp, s. 197 
74 Ögård, Gallstad, s. 232 
75 Ahltorp. s. 24-25 
76 Bergengren, s. 128 
77 Ibid. s. 128 
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Då jag sökte en djupare förståelse för hur informanterna såg på mina frågeställningar 
ansåg att mitt val av metod var mest lämpligt. Samma djup anser jag inte hade erhållits med 
kvantitativa metoder.  

Medarbetarna hade olika erfarenheter och förförståelse av ledarskap. Jag vet inte hur stor 
påverkan deras erfarenheter hade på deras svar på frågorna. I mitt resultat fann jag spår av tre 
ledarstilar. Men ingen koppling kunde göras med ledarstilen resultatjägaren. Kanske ställde 
jag fel frågor eller var inte denna ledarstil eftersträvad av medarbetarna.  

Resultatet visade att informanterna var eniga om chefers egenskaper men att de skilde sig 
åt beträffande chefers uppgifter. En av informanterna (Karin) ansåg inte att chefer skulle 
hjälpa till på golvet och att de skulle hålla sig till sitt.  

Något som flera informanter ansåg, var att de aldrig skulle vilja vara chefer. Detta är 
enligt mitt tycke intressant. Jag anser att medarbetare förstår att chefer har en svår position 
inom företaget. Paradoxalt nog vill alla se en chef som kan hela företaget, har empati och är 
vänlig ibland men ska kunna växla till en strikt chef som pekar med hela handen. Jag undrar 
också om han eller hon finns?  

Mitt resultat gav mig intrycket att de fem informanterna hellre ville se en chef som pekade 
med hela handen och gav klara direktiv, än att denne frågar vad medarbetare vill och hur de 
känner. Detta anser de i vissa fall kan ses som ett tecken på svaghet. 

Förslag på fortsatta studier skulle kunna vara en undersökning om högre chefers 
förväntningar på mellanchefer.  

Titel på studien är; Den ”perfekta” chefen. Efter studiens genomförande anser jag att den 
”perfekta” chefen är svår att beskriva. De fem anställda som ingick i studien hade olika krav 
på chefer. Detta innebar också att det var svårt att finna vilken ledarstil och chefsroll som 
generellt uppskattas. Slutsatsen för studien blir således att en formel för den perfekta chefen 
är svår att finna, men att denne bör kunna variera mellan de olika ledarstilarna i Ahltorps 
modell samt att denne har goda personliga egenskaper.     
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Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Personlig bakgrund 
 

• Namn 
• Ålder 
• Hur länge har du arbetat på ditt nuvarande företag? 

 
Erfarenheter inom ledarskap 
 

• Har du några egna erfarenheter inom ledarskap inom företag eller från fritiden? 
 
Synen på chefen och chefsroller 
 

• Vilka egenskaper hos en chef anser anställda är viktiga? 
• Vad kännetecknar en bra chef och ett bra ledarskap? 
• Vad bör en chefs uppgifter gentemot sin personal bestå av? 
• Vilken relation bör en chef ha till sina medarbetare?  
• Hur bör en chef inte vara? 

 
Slutlig kommentar 
 

• Informantens egna kommentarer 
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