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Sammanfattning 

Studien undersöker ledarskap ur ledarens perspektiv i organisationer som genomgått en större 

förändring, exempelvis en ekonomisk kris. Syftet är att ta reda på hur ledarskapet har bedrivits 

och vilka faktorer som varit utmärkande i ledarskapet. Materialinsamlingen har skett via 

intervjuer med fem personer som har haft ledande positioner under ett förändringsarbete. Det 

insamlade materialet analyseras med hjälp utav ledarskapsteorier som i huvudsak beskriver 

relationer mellan ledare och följare. Huvudteorin grundas i två typer av ledarskap, transformativt 

och transaktionellt ledarskap. Det transformativa ledarskapet bygger på att ledaren inspirerar, 

motiverar och uttrycker en vision till sina följare. Det transaktionella ledarskapet grundas i ett 

tydligt målarbete där följaren utför en uppgift mot belöning. I slutsatsen konstateras bland annat 

att ledaren haft den avgörande rollen för att dra igång förändringsarbetet och bestämma hur 

förändringsarbetet ska utföras. I ledarens arbete har kommunikation, feedback och uppföljning av 

förändringsarbetet varit viktiga verktyg för att skapa uppslutning till förändringen hos sina 

anställda. Studien kommer också fram till att ju större organisationsförändringar som utförts, 

desto mer framstående blir det transformativa ledarskapet. 

Nyckelord: Ledarskap, ledare, förändringsarbete, organisationsförändring, transaktionellt 

ledarskap och transformativt ledarskap. 



  2  

Innehållsförteckning 
1	 Inledning	............................................................................................................................	4	

1.1	 Problematisering	............................................................................................................................................................	4	
1.2	 Syfte	......................................................................................................................................................................................	5	
1.3	 Avgränsningar	..................................................................................................................................................................	6	
1.4	 Disposition	.........................................................................................................................................................................	6	

2	 Teoretisk	referensram	........................................................................................................	7	

2.1	 Ledarskap	...........................................................................................................................................................................	7	
2.2	 Ledarens	personlighet	och	färdigheter	.................................................................................................................	7	
2.3	 Svenskt	ledarskap	..........................................................................................................................................................	8	
2.4	 Ledarskapsrollen	under	ett	förändringsarbete	.................................................................................................	9	
2.5	 Uppslutning	kring	förändring	.................................................................................................................................	10	
2.6	 Huvudteori	......................................................................................................................................................................	11	
2.6.1	 Transformativt	ledarskap	......................................................................................................................................	11	
2.6.2	 Transaktionellt	ledarskap	.....................................................................................................................................	12	

2.7	 Analysmodell	..................................................................................................................................................................	13	

3	 Metod	..............................................................................................................................	14	

3.1	 Undersökningens	utformning	.................................................................................................................................	14	
3.2	 Val	av	respondenter	....................................................................................................................................................	14	
3.3	 Operationalisering	av	teori	......................................................................................................................................	15	
3.4	 Pilotintervju	....................................................................................................................................................................	16	
3.5	 Intervjuernas	utformning	.........................................................................................................................................	16	
3.6	 Materialbearbetning	....................................................................................................................................................	18	
3.7	 Kritisk	reflektion	kring	undersökningen	...........................................................................................................	18	

4	 Empiri	..............................................................................................................................	20	

4.1	 Fallstudie	1	-	Lars	Jonsson	........................................................................................................................................	20	
4.1.1	 Förändringsarbetet	..................................................................................................................................................	20	
4.1.2	 Ledarskapet	..................................................................................................................................................................	22	

4.2	 Fallstudie	2	-	Christina	Frimodig	...........................................................................................................................	23	
4.2.1	 Förändringsarbetet	..................................................................................................................................................	23	
4.2.2	 Ledarskapet	..................................................................................................................................................................	24	



  3  

4.3	 Fallstudie	3	-	Andreas	Lifvendahl	..........................................................................................................................	26	
4.3.1	 Förändringsarbetet	..................................................................................................................................................	26	
4.3.2	 Ledarskapet	..................................................................................................................................................................	28	

4.4	 Fallstudie	4	-	Lena	Söderström	...............................................................................................................................	29	
4.4.1	 Förändringsarbetet	..................................................................................................................................................	29	
4.4.2	 Ledarskapet	..................................................................................................................................................................	31	

4.5	 Fallstudie	5	-	Carin	Eriksson	Lindvall	..................................................................................................................	32	
4.5.1	 Förändringsarbetet	..................................................................................................................................................	33	
4.5.2	 Ledarskapet	..................................................................................................................................................................	35	

5	 Analys	..............................................................................................................................	36	

5.1	 Ledarskap	i	förändringsarbete	...............................................................................................................................	36	
5.2	 Transformativt	ledarskap	.........................................................................................................................................	37	
5.3	 Transformativt	med	inslag	från	transaktionellt	ledarskap	........................................................................	38	
5.4	 Transaktionellt	ledarskap	.........................................................................................................................................	39	

6	 Slutsatser	.........................................................................................................................	41	

7	 Vidare	forskning	...............................................................................................................	43	

Referenser	.............................................................................................................................	44	

Appendix	A:		Intervjuguide	....................................................................................................	46	

 



  4  

1 Inledning 

Vi lever i en dynamisk värld, där saker och ting förändras över tid. Globaliseringen och 

utvecklingen som sker inom informations- och kommunikationsteknik förändrar hela tiden sättet 

vi kommunicerar med varandra, vilket ständigt skapar nya förutsättningar för hur företag bedriver 

sin verksamhet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Globaliseringen medför att gränser för hur 

affärsverksamhet bedrivs hela tiden förändras, vilket har inneburit att många av världens företag i 

dag verkar i flera olika världsdelar (Dicken, 2011). I sin bok, Global Shift, skriver Peter Dicken 

(2011) att kartan över den globala ekonomin alltid befinner sig i ett utvecklingsstadium. Den är 

på ett sätt alltid ny, men blir aldrig helt färdig.  

Företag och organisationer som verkar i denna dynamiska omvärld, tvingas hela tiden anpassa sig 

till densamma. Till följd av detta eller på grund av andra omständigheter, som till exempel den 

ekonomiska krisen som drabbade världen 2008 (Dickens, 2011), hamnar organisationer i 

situationer som tvingar dem att genomgå större förändringar, exempelvis förändring av 

organisationsstruktur, varsel eller kraftig förändring av verksamheten. Hur ett sådant 

förändringsarbete ser ut är förstås mycket beroende på vilken förändring som företaget behöver 

genomgå. Vad de flesta förändringsarbeten dock har gemensamt är att de främst styrs av ledaren i 

organisationen (Jaques, 2012). Det är också här som denna studie tar sitt avstamp. Eftersom 

krishantering styrs av ledaren, sätts ledarens förmåga att styra organisationen särskilt på prov då 

en förändring måste genomföras. Förändringen kan leda till att ledaren måste ta drastiska beslut, 

som kan innebära varsel eller en kraftigt förändrad arbetssituation för anställda. Förutom att 

bedriva själva förändringen behöver ledaren därför ta itu med såväl oro, som att skapa 

uppslutning hos sina anställda kring den nya förändringen (Jacobsen, 2013).  

1.1 Problematisering 

Yukl (2006) definierar ledarskap som ett beteende som utövas av människor för att påverka andra 

människors inställning, tänkande och utförande. Han menar att det råder stor enighet om denna 

definition av ledarskap inom forskningen. Inom organisationer används ledarskap normalt sett för 

att förverkliga mål, få medarbetarna att prestera och få dem att trivas och känna sig motiverade i 

arbetet. Trots denna, enligt Yukl (2006), enade definition menar Jacobsen och Thorsvik (2014) 

att det råder delade meningar kring vilka faktorer som är viktiga för bra ledarskap. Ledarskapet 
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beror mycket på ledarens tidigare erfarenheter, ledarens personlighet samt i vilken situation 

ledarskapet bedrivs. Beerel (2009) menar vidare att ledarskap handlar om att främja, guida och 

hantera förändring. Enligt Beerel (2009) behövs inget ledarskap där det inte sker någon 

förändring. Att hantera förändring är dock förknippat med svårigheter. Förändring i allmänhet är 

något vi människor ofta ogillar och tar avstånd från (Beerel, 2009).  

Eriksson Lindvall (1993) menar att individer i en organisation har identitetsuppfattningar om en 

organisations karaktär och syfte. En större förändring av organisationen medför att dessa 

identitetsuppfattningar hos anställda tvingas förändras, vilket enligt Eriksson Lindvall (1993) 

orsakar spänningar inom organisationen. Det blir tydligt att ledaren, särskilt i ett 

förändringsarbete, tvingas ta itu med motstånd från individerna inom organisationen. Ledaren 

måste visa omtanke för varje enskild individ i organisationen samtidigt som denne måste hitta 

lösningar för att driva organisationen genom förändringen (Brolin et al., 2011). 

Ledarens förmåga och ledarskap sätts på prov då denne i ett förändringsarbete både måste leda 

organisationen genom förändringen, samtidigt som ledaren måste ta itu med de problem som 

förändringen medför inom organisationen och framförallt få organisationen att stå bakom 

förändringsarbetet. Det blir intressant att från ett antal fall studera hur ledarskapet i ett sådant 

förändringsarbete bedrivits och hur ledaren handskats med eventuella påtryckningar och 

motstånd från organisationen. Inom ledarskapsteori presenteras begreppen transaktionellt och 

transformativt ledarskap, som skiljer på hur ledarskapet bedrivs i relationen mellan ledare och 

följare (Beerel, 2009). Denna studie undersöker, med grund i teorin om dessa ledarskapstyper, 

hur ledarskapet bedrivits i fem fallstudier av förändringsarbete.    

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera ledarskapet i organisationer som genomgått ett större 

förändringarbete (förändring som kraftigt påverkar människorna i organisationen). Studien 

kommer fokusera på ledarens roll under och hantering av förändringsarbetet. Studiens 

datainsamling kommer från fem fallstudier där ledarens perspektiv på förändringsarbetet 

undersöks. Utifrån datainsamlingen ämnar studien att undersöka vilka faktorer som varit viktiga i 

ledarskapet under förändringsarbete. Följande frågeställningar avses besvaras:  
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• Hur har ledarskapet bedrivits under förändringsarbetet? 

• Vilka centrala faktorer kan identifieras som viktiga verktyg för ledarskapet under de 

studerade förändringsarbetena? 

• Finns det en korrelation mellan förändringens omfattning och vilken typ av ledarskap som 

bedrivits?  

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att fokusera på ledarskapet under en förändring endast ur ledarens perspektiv. 

Tidsramen för uppsatsen gör det inte möjligt att även titta på hur ledaren uppfattas av 

medarbetare, styrelse, kunder, media och liknande aktörer som varit delaktiga före, under och 

efter förändringen. Denna studie har endast studerat ledarskapet utifrån fem fallstudier i en 

svensk kontext.  

1.4 Disposition 

I denna uppsats presenteras först de teoretiska referensramar som finns inom ämnena ledarskap 

och ledarskap under ett förändringsarbete. Teorin avslutas med en presentation av uppsatsens 

huvudteori som konkretiseras ytterligare i en analysmodell. Efter analysmodellen presenteras 

studiens metodavsnitt, där studiens generella metoder, såsom användandet av fallstudier och 

semistrukturerad intervjumetod, diskuteras. Efter detta följer en redogörelse över 

tillvägagångsättet vid val av undersökningens respondenter. Datainsamlingen från de fem 

fallstudierna som utförts presenteras därefter i empiriavsnittet, som följs av en analys av empirin. 

I analysavsnittet presenteras först generella iakttagelser från de olika fallstudierna, varpå fallen 

sedan analyseras med hjälp av analysmodellen. Avslutningsvis presenteras studiens slutsats som 

följs av ett avsnitt med förslag på vidare forskning.  
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2 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för analysen av studiens insamlade material. 

Teorierna är indelade i två avsnitt, där det första presenterar teorier kring ledarskap och ledarskap 

under ett förändringsarbete och där det andra beskriver de huvudteorier som ligger till grund för 

analysavsnittet.  

2.1 Ledarskap 

Yukl (2006) definierar ledarskap som ett beteende som utövas av människor för att påverka andra 

människors inställning, tänkande och utförande. Ledaren kan påverka medarbetarnas beteende 

med både direkt och indirekt ledarskap. Direkt ledarskap är samspelet och kommunikationen som 

sker mellan ledare och medarbetare. Indirekt ledarskap innefattar alla medel där ledaren inte 

direkt samspelar med medarbetarna men påverkar deras organisationsbeteende, via exempelvis 

målarbete och organisationsstruktur.  

2.2 Ledarens personlighet och färdigheter 

Personlighet och färdigheter är det som, enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) karaktäriserar en 

ledares egenskaper. Inom ledarskapsforskningen diskuteras dessa egenskaper inom inriktningarna 

ledardragsteorier och ledarfärdigheter. Ledardragsteorier, vilka motsvarar en ledares 

personlighetsdrag, är tätt kopplade till egenskaper som anses oföränderliga, ofta ärvda eller 

erhållna från uppväxten. Ledarfärdigheter syftar på något som en person har praktiserat och blivit 

duktig på. En färdighet är alltså något en person kan lära sig och utveckla över tid.  

Inom teorin för ledardragsteorier beskriver Jacobsen och Thorsvik (2014) att det har utvecklats 

en femfaktormodell som innehåller fem centrala personlighetsdrag som anses vara viktiga för 

ledarskap. Neuroticism, även kallad emotionell instabilitet, syftar på en benägenhet att uppleva 

negativa känslotillstånd. Goda ledare har ofta låg grad av denna benägenhet då de ofta är 

stresståliga och känslomässigt mogna. Personlighetsdraget extraversion beskriver en benägenhet 

att vara full av energi, positivism självsäkerhet och självtillit. Öppenhet syftar på, som ordet 

avslöjar, öppenhet för nya idéer, nya vägar och nya människor. Öppenheten handlar om att ha en 

liberal värdegrund och vara fantasifull och kreativ i sitt sätt att arbeta. Sympatiskhet, handlar om 
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att ledaren är samarbetsvillig och vill vara ett stöd med förståelse för andra människor. Det sista 

personlighetsdraget, samvetsgrannhet beskriver en tendens att arbeta planmässigt, målinriktat och 

självdisciplinerat.  

Inom området för ledarfärdigheter belyser Jacobsen & Thorsvik (2014) flera olika 

klassificeringar av vad som är viktiga färdigheter för en ledare. De finner det dock mest lämpligt 

att färdigheterna delas in i tre huvudkategorier: personliga färdigheter, mellanmänskliga 

färdigheter och grupporienterade färdigheter. Personliga färdigheter innefattar förmågan till 

självinsikt, kreativitet, problemlösningsförmåga och förmågan att hantera stress. 

Mellanmänskliga färdigheter omfattar förmågan att kunna lyssna, ge stöd och kommunicera med 

andra människor. Det handlar även om förmågan att motivera, inspirera och påverka andra samt 

att kunna hantera konflikter. Grupporienterade färdigheter innefattar förmågan att delegera 

uppgifter och befogenheter samt att bygga fungerande team.  

Social och emotionell intelligens är avgörande faktorer för att urskilja goda ledare (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Social intelligens beskriver människans förmåga att förstå hur man i en viss 

situation bör hantera människor utefter vad situationen kräver (Gardner, 1995). En bra ledare har 

förståelse för vilken effekt ett visst beteende har på andra människor och hur agerandet påverkar 

situationen. Goda ledare kan anpassa sitt beteende efter situationens behov. Emotionell intelligens 

handlar om empatisk förmåga och förmågan att ha kontakt med sina känslor och ha förmåga att 

bemästra dem (Joseph & Newman, 2010). God emotionell intelligens medför ofta förståelse för 

andras agerande vilket gör det möjligt att vara målfokuserad och optimistisk även när man möts 

av motstånd (Ibid).  

2.3 Svenskt ledarskap 

Ledarskap är ett fenomen som är socialt konstruerat (Hofstede, 1984). Människor bygger 

organisationer enligt sina värderingar, vilket gör att en organisation i en viss kultur speglas av 

samhällets värderingar inom kulturen. Ledarskap är därmed kulturspecifikt, det vill säga, ett 

ledarskap som passar i en kultur behöver inte nödvändigtvis passa i en annan (Hofstede, 1984). 

Inom svensk ledarskapskultur används konsensus i stor utsträckning vid ledning och hantering av 

anställda (Källström, 1995). Under konsensus är hänsyn till individen och laganda viktiga 

element. Lämsä (2010) menar att svenska ledare generellt fokuserar på att alla i organisationen 
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ska arbeta och röra sig framåt tillsammans. Detta görs genom att använda sig av effektiv 

kommunikation och skapa stabilitet i organisationen, samt att ha öppna diskussioner på möten där 

de flesta besluten tas i konsensus.  

Lämsä (2010) menar att den svenska sortens ledarskap, som innebär hög grad av konsensus, ger 

större tillfredsställelse på arbetsplatsen. I och med viljan att arbeta i samstämmighet i 

verksamheten tenderar organisationer i Sverige att arbeta med en platt organisationsstruktur, där 

ledaren ofta ses som en av medarbetarna snarare än en ensam beslutsfattare.  

2.4 Ledarskapsrollen under ett förändringsarbete 

Ledare för en organisation står som ytterst ansvarig för verksamheten, vilket också gäller vid en 

större förändring för organisationen (Mitroff, 2002). I artikeln Crisis leadership: a view from the 

executive suite, skriver Tony Jaques (2012) om åtta stycken punkter som är centrala för 

ledarskapsrollen vid en kris. Jaques (2012) teori kopplas mer till kris, i form av skandaler, än 

större förändringsarbete som är denna studies huvudfokus. Trots det innehåller hans teori 

dimensioner som är av värde för denna studie. I denna studie anses följande dimensioner vara av 

vikt. Uppmuntran av en proaktiv kriskultur handlar om att ledaren aktivt måste arbeta för att 

anställda i förebyggande syfte ska vara involverade i verksamhetens arbete kring krisberedskap. 

Ledaren måste vara medveten om att det finns en risk i att förneka att en kris kan uppstå. För att 

få till en kultur som arbetar med detta är det av stor vikt att ledaren prioriterar fokus på 

krisberedskap och föregår med gott exempel. För att anställda ska vara delaktiga i 

förändringsarbetet är det av största vikt att ledaren främjar en öppen kommunikation från alla 

delar av verksamheten upp till ledningen. Då det konstaterats att det är ledaren som oftast måste 

starta en process för att förhindra en kris, måste denne få indikation på en möjlig sådan från 

resten av organisationen. Även Fearn-Banks (2007) betonar vikten av ett öppet klimat mellan 

medarbetare och ledning och att anställda inte ska få någon bestraffning vid leverans av dåliga 

besked. En större förändring har givit erfarenheter som organisationen bör ta tillvara och lära av 

inför framtiden. Ledaren bör därför uppmuntra till en miljö för lärande och utbyte av 

erfarenheter (Jaques, 2012). 
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2.5 Uppslutning kring förändring 

Förändring inom en organisation möts ofta av både uppslutning och motstånd (Jacobsen, 2013). 

Förändringen påverkar människor inom organisationen på olika sätt, där vissa ser förändringen 

som någonting positivt, medan andra möter den med motstånd (Ibid). Förändringsledarskap 

handlar i hög grad om att kunna hantera dessa två förhållanden, att skapa en uppslutning kring 

förändring samt att hantera motståndet mot förändringen. (Ibid). 

Jacobsen (2013) delar upp anledningarna till att en medarbetare väljer att sluta upp kring en 

förändring i tre huvudkategorier: nödvändighetsuppslutning, normativ uppslutning och affektiv 

uppslutning. Nödvändighetsuppslutning handlar om att den enskilde individen sluter upp kring 

förändringen för att denne inte har något val. Detta förhållningssätt är förknippat med dels de 

investeringar som den enskilde individen har gjort i organisationen samt de alternativa 

möjligheter som denne har utanför organisationen. Ju mer en individ har investerat i 

organisationen i form av ett nätverk och intern karriär, desto mer riskerar individen då denne 

motsätter sig en förändring. Den normativa uppslutningen handlar om att en anställd sluter upp 

kring förändringen för att den känner att den måste göra det. Detta kan bero på att organisationen 

anpassat uppgifter eller gjort mycket för en anställd i samband med exempelvis sjukdom, vilket 

ger en sorts pliktkänsla hos den anställde. Här finns dock risken att en anställd sluter upp kring en 

förändring trots avsaknaden av samtycke till densamma. Sista uppslutningsfasen, affektiv 

uppslutning, handlar istället om att anställda sluter upp kring förändringen därför att det finns en 

tro på att förändringen behövs och att det kommer att komma något bra ur den.  

Minst lika viktigt som att förstå orsakerna till varför anställda väljer att sluta upp kring en 

förändring, är det att förstå varför människor ofta uppvisar motstånd till förändring. Enligt 

Jacobsen (2013) handlar dessa motstånd till exempel om identitetsförlust, rädsla för det okända, 

merarbete eller ändrade maktförhållanden. En förändring kan innebära att anställda får sina 

arbetsuppgifter, såväl som personliga fördelar förändrade. Inför en förändring kan det därför 

finnas rädsla kring vad som ska hända med den anställdes position. Har den anställde arbetat i 

organisationen en tid så har det också byggts upp psykologiska kontrakt, vilket handlar om att 

individer har åtaganden till varandra inom organisationen. Dessa kan exempelvis innefatta hur en 

person ska förhålla sig till sina kollegor eller vilka arbetsuppgifter som denne förväntas utföra. 
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Ändrade maktförhållanden handlar om att en förändring kan innebära att man förlorar sin roll 

som exempelvis chef eller ansvarig för en viss del i organisationen. Förändringar kan även 

inkräkta på materiella ting tillhörande en viss individs roll i organisationen exempelvis kontor 

eller en speciell typ av dator. Alla dessa typer av förändringar är resurskrävande och i många fall 

svåra för individen, vilket kan gör att denne motsätter sig att sluta upp kring förändringen.  

2.6 Huvudteori 

Som huvudteori till denna studie används teorin om transformativt- och transaktionellt ledarskap, 

vilka beskriver två typer av ledarskap som förklarar relationen mellan ledaren och dess följare. 

Båda ledarskapstyperna handlar om hur en ledare kan skapa en högpresterande grupp genom att 

använda sig av en viss typ av ledarskap.  

2.6.1 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap är en variant av värdebaserat ledarskap. I grund och botten handlar det 

om att spela på den underordnades känslor och aktivera dessa så att resultat utöver det vanliga 

uppnås, samtidigt som ledaren inspirerar den underordnade att utveckla sitt eget ledarskap 

(Beerel, 2009). Huvudpoängen med denna typ av ledarskap blir att leda för att utveckla och 

engagera varje enskild individ mot målet att uppnå dennes fulla potential. Enligt Beerel (2009) 

anser många ledarskapsforskare att transformativt ledarskap i många fall lett till högre 

prestationsnivå än förväntat. Detta uppnås genom att skapa ett klimat som innehåller både 

utmaningar och stöd där följare har möjlighet att vara innovativa problemlösare.  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) samt Beerel (2009) bygger transformativt ledarskap på fyra 

huvudpoänger: 

• Idealiserat inflytande: Ledaren agerar förebild till sina följare och arbetar efter visioner 

som inte enbart är kopplade till rent organisatoriska mål såsom lönsamhet eller expansion, 

utan istället är kopplat till viljan att förbättra någonting. Ledaren visar uthållighet och 

beslutsamhet och uppvisar höga krav på etiskt och moraliskt beteende. Visionerna är ofta 

starkt kopplade till en värdegrund som bygger på rättvisa, ansvar och frihet.  

• Inspiration och motivation: Ledaren inspirerar aktivt sina anställda att åstadkomma något 

extra, genom att framstå som en synlig rollfigur och aktivt motivera, inspirera och utmana 
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sina följare. De uttrycker en övertygande vision om framtiden som väcker entusiasm och 

optimism i organisationen.  

• Individuellt hänsynstagande: Ledaren visar hänsyn till individen genom att på ett 

personligt plan följa upp dennes arbete så att vederbörande får en känsla av att betyda 

något och vara respekterad. Följare behandlas som individer som har olika behov och 

olika styrkor och ledaren coachar för att framhäva individens fulla potential.  

• Intellektuell stimulans: Ledaren ger följare utmaningar som sätter deras förmåga på prov. 

Följare bjuds även in till att lyfta problem och finna lösningar.  

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) har transformativt ledarskap visat sig fungera särskilt bra i 

organisationer som opererar i en dynamisk omvärld som upplever förändringstryck och 

ledarskapet har en tydlig positiv effekt på belåtenheten och prestationsviljan hos medarbetarna. 

Att spela på medarbetares känslor är dock inte helt oproblematiskt, då en sådan ledarstil kan 

uppfattas som manipulerande (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

2.6.2 Transaktionellt ledarskap 

Denna typ av ledarskap bygger på en form av social transaktion, där medarbetare ger sin 

arbetskraft i utbyte mot belöning. Relationen kan lätt brytas om någon av parternas intressen 

förändras (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Ledaren tenderar att vara mer handlings- och 

resultatorienterad och bryr sig mindre om individens inre behov (Beerel, 2009).  

Beerel (2009) skriver att transaktionellt ledarskap är det vanligaste ledarskapet. I rätt situation 

kan det vara det mest effektiva eller det enda ledarskapet för att komma ur en situation. Beerel 

(2009) förklarar detta genom ett exempel:  

“In the case of that sudden fire in the office building, transactional leadership will be the most 

effective type of leadership at that time. The person with the appropriate technical skills will be 

given the power and authority to lead everyone out of the building in exchange for their safety.”  

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2014) bygger transaktionellt ledarskap på två huvudpoänger: 

• Belöningar: Genom att aktivt belöna följaren åstadkoms ett målinriktat beteende.  
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• Avvikelseledning: Ledaren ingriper i den operativa verksamheten endast om allt inte går 

enligt planerna.  

2.7 Analysmodell 

 

Figur 1 - Analysmodell som skapats från ovanstående teorier om transformativt och 
transaktionellt ledarskap. 

Analysmodellen är utformad efter de huvudpoänger som återfinns i litteraturen kring 

transformativt och transaktionellt ledarskap. Denna studie undersöker hur ledarskapet bedrivits i 

ett förändringsarbete genom att utifrån ovanstående dimensioner av transaktionellt och 

transformativt ledarskap analysera de olika fallstudierna. Figuren visar två olika typer av 

ledarskap som en ledare kan tillämpa för att uppnå resultat i organisationen. Som beskrivits 

tidigare bygger det transaktionella ledarskapet på en sorts social transaktion, där medarbetare ger 

sin arbetskraft emot belöning, medan det transformativa ledarskapet kan ses som ett värdebaserat 

ledarskap där ledaren genom att bland annat utrycka en vision får medarbetare att prestera i sitt 

arbete. Analysmodellen används för att finna dimensioner som kan förklara den relation som 

ledaren för ett förändringsarbete har haft till sina följare för att uppnå resultatet av 

förändringsarbetet. 
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3 Metod 

I metodavsnittet redogörs för vilka forskningsmetoder som tillämpats i studien. Därefter 

presenteras hur operationaliseringen av teorin har gått till. Slutligen presenteras valet av studiens 

respondenter, följt av en kritisk metodreflektion. 

3.1 Undersökningens utformning 

För att studera ledarskapet i ett förändringsarbete har denna studie använt sig av fem fallstudier, 

där ledarskapet under ett förändringarbete studerats från ledarens perspektiv. Fallstudier gör det 

möjligt att studera en avgränsad aspekt av en företeelse eller ett problem under en begränsad tid. 

Metoden används i syfte att belysa gemensamma och unika drag hos olika organisationer genom 

att studera och identifiera samspelsprocesser och visa på hur dessa påverkar organisationens och 

individernas sätt att agera och fungera (Bell, 2006). Datainsamlingen har skett via intervjuer i 

syfte att samla in kvalitativt material. Med andra ord kommer studien utgå från en kvalitativ 

metod vilken handlar om att kritiskt granska den information som samlats in antingen via skriven 

text, från intervjuer eller enkäter med öppna svarsalternativ (Saunders et al. 2009). Den 

kvalitativa metoden anses lämplig, då studien undersöker fenomen som handlar om åsikter, 

upplevelser och information som inte går att konkretiseras till kvantitativ data. En kvaltiativ 

studie konceptualiseras och analyseras ofta utifrån tidigare teorier inom området (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2006). Studien har haft en abduktiv ansats, vilket innebär att vi som författare 

under processen rört oss mellan teori och datainsamling (Dubois & Gadde, 2002).  

3.2 Val av respondenter 

Denna uppsats fokus är primärt att studera ledarskapet i en större förändring. Vi sökte därför 

respondenter som var eller har varit i ledande position (VD eller högsta chef) på ett företag eller i 

en organisation som genomgått ett större förändringsarbete. Det är ledarens arbete som är det 

centrala för studien, därav spelade förändringens natur mindre roll vid urvalet av respondenter. 

För studien valdes fem fallstudier som vi anser har genomgått ett lyckat förändringsarbete. För att 

lokalisera möjliga respondenter har använt vårt eget nätverk samt olika stödorganisationer för 

företagande i Uppsala. Dessa har via mailkontakt rekommenderat lämpliga förändringsarbeten i 

ett antal organisationer, som vi sedan har kontaktat via mail och telefon. Två av studiens fem 
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respondenter tackade ja till att medverka med förbehåll att innan publicering få läsa igenom 

arbetet och eventuellt anonymiseras. Alla intervjuer har ägt rum i direkt interaktion med 

respondenten och tidsåtgången för intervjuerna har varit cirka en timme.  

Nr. Intervjuperson Företag Datum 

Pilot Julia Kalthoff Wetterlings Yxfabrik 16-04-04 
1 Lars Jonsson Östersunds sjukhus 16-04-05 
2 Lena Söderström  Anonymt 16-04-08 
3 Christina Frimodig  Anonymt 16-04-13 

4 Andreas Lifvendahl 
Imint Image 
Inteligence AB 16-04-15 

5 Carin Eriksson Lindvall 

Institutet för Personal 
och 
Företagsutveckling 16-04-15 

Tabell 1 – Lista över genomförda intervjuer 

3.3 Operationalisering av teori 

Intervjufrågorna har utformats för att få fram perspektiv som varit viktiga i ledarens 

förändringsarbete. För att få en helhetsbild av förändringsarbetet, har de första intervjufrågorna 

formulerats för att få respondenten att berätta öppet om sig själv, organisationen och 

förändringsarbetet. Viktiga dimensioner inom det transformativa ledarskapet handlar om 

individuellt hänsynstagande och ett ömsesidigt utbyte mellan organisationen, ledaren och 

följaren, där fokus inte enbart ligger på affärsinriktade mål. För att fånga in dessa dimensioner 

har frågor skapats som exempelvis rör ledarens syn på sociala aktiviteter utanför arbetet eller hur 

ledaren hanterat varje individ under förändringsarbetet. Frågor kring ledarens syn på målarbetet 

inom organisationen har tydligt framhävt hur ledaren ser på relationen till sina anställda och i 

vilken grad denne uttrycker en framtidsvision till dessa. Här fångas dimensioner kring det 

målinriktade beteendet som återfinns i det transaktionella ledarskapet, samtidigt som ledarens 

inställning kan visa på dimensioner från det transformativa ledarskapet rörande visioner, 

inspiration och motivation.  

Ett viktigt verktyg för att inspirera och utmana sina anställda anser vi vara någon typ av extra 

belöningssystem eller uppmärksamhet då anställda gjort någonting extra bra. Genom att ställa 

frågor kring belöningssystem vid förändringsarbetet erhölls därför viktiga dimensioner som 
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återfinns i både det transaktionella och transformativa ledarskapet. Frågor om respondentens 

arbetssätt inom organisationen har framhävt dimensioner kring hur ledaren finns tillgänglig, 

inspirerar och utmanar sina anställda, alla dimensioner inom det transformativa ledarskapet. 

Dessa frågor har samtidigt visat på dimensioner från avvikelseledningen inom det transaktionella 

ledarskapet.  

3.4 Pilotintervju  

Undersökningens empiri baseras på intervjuer med personer i ledande position som genomfört ett 

förändringsarbete. Då undersökningsområdet kan vara känsligt lades det stor vikt vid att 

formulera frågor som skulle få respondenten att vilja dela med sig av så mycket information som 

möjligt. Frågorna behövde dessutom utformas för att täcka in hela forskningsområdet. För att 

testa intervjufrågorna och upplägget av intervjun gjordes en pilotintervju med Julia Kalthoff, 

tidigare VD för Wetterlings yxfabrik. På Wetterlings bedrev Kalthoff ett förändringsarbete där 

primära syftet var att förändra företagets produkt- och kundkrets för att vända företagets dåliga 

ekonomi. Förändringen av företagets produkt påverkade inte de anställdas situation avsevärt, 

vilket innebar att relationen mellan anställda och Kalthoff inte gick igenom någon stor 

förändring. Därför lämpar sig inte detta fall som material till undersökningen, varför det istället 

användes som en pilotintervju. Genom att hålla en pilotintervju kunde vi i ett tidigt skede 

uppmärksamma om frågorna utformats på ett sätt som gav den information som söktes. Intervjun 

gav också information om hur vårt sätt att formulera frågorna påverkade respondentens svar.  

3.5 Intervjuernas utformning 

Fem semistrukturerade intervjuer har varit grunden för datainsamlingen till denna studie. 

Frågorna till en semistrukturerad intervju utformas på förhand och fungerar som en intervjuguide 

som inte strikt behöver följas under intervjun (Saunders et al. 2009). Den semistrukturerade 

intervjuformen anses vara mest lämpad för denna studie, då metoden minimerar risken för att 

intervjusamtalet svävar iväg långt från det tänka området samtidigt som utrymme lämnas för 

vidare diskussioner om nya intressanta aspekter uppkommer under intervjun (Ibid). Till en 

semistrukturerad intervju är det viktigt att frågorna utarbetas efter de teman och frågeställningar 

som studien försöker svara på, så att värdefull information inte förbises (Dalen, 2008). 

Intervjuerna har utformats efter tre huvudkategorier. Den första behandlar företagets verksamhet, 
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den andra frågor kring förändringsarbetet och den sista ledarskapserfarenheterna ur ledarens 

perspektiv. Frågorna har till en början varit av mer allmän karaktär, för att sedan gå in på mer 

specifika detaljer kring ledarskapet och ledarskapet i förändringsarbetet. Detta för att säkerställa 

att täcka in de områden som är centrala för att uppfylla studiens syfte.  

Studien undersöker områden som kan vara känsliga för respondenten. Genomtänkta 

intervjufrågor har därför varit av största vikt för att främja viljan hos respondenten att besvara 

frågorna. En dåligt planerad intervju leder dessutom ofta till en ostrukturerad intervjusituation, 

där värdefull information kan falla bort (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). För att främja 

viljan hos intervjupersonen att delge sin historia har även ett öppet intervjuklimat varit viktigt. 

Fokus under intervjuerna har därför varit att skapa en nära personlig relation och öppen 

inställning till respondentens återgivelse (Kvale & Brinkmann 2009).  

Efter datainsamlingen har en allmän analys över framstående likheter och skillnader i de olika 

fallstudierna utförts. Materialet har sedan analyserats med hjälp av analysmodellen som 

presenterats i teoriavsnittet. Kvaliteten på en komparativ fallstudie bygger på att intervjun i den 

ena studien inte ska påverka intervjun för kommande fallstudie (Gustavsson, 1998). Även 

Saunders et al. (2009) understryker att det är av yttersta vikt att göra en konceptualisering av sin 

studie då flera fall jämförs. För att främja detta har intervjufrågorna och intervjuupplägget därför 

inte förändrats mellan de olika intervjutillfällena.  

Alla respondenter kontaktades via mail där studiens syfte presenterades (Vetenskapsrådet, 2002) 

följt av en förklaring till varför deras bidrag skulle vara värdefullt för studien. Vid början av varje 

intervjutillfälle fick respondenterna än en gång information om studiens syfte och en kort 

förklaring till intervjuupplägget presenterades. Intervjuobjekten informerades om att deras 

deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när de ville eller neka att svara på 

frågor efter eget omdöme (Vetenskapsrådet, 2002). De fick även information om hur uppsatsen 

kommer att publiceras och att anonymisering är möjligt (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjuerna spelades in efter respondenternas godkännande (jmf. Vetenskapsrådet, 2002) och det 

tydliggjordes att dessa inspelningar endast var för eget bruk och att de endast används för att inte 

gå miste om detaljer i intervjun. Intervjuerna hölls av båda uppsatsförfattarna där den ena hade 

huvudansvaret över intervjun medan den andra antecknade. Den som antecknade ställde 
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kompletterande frågor vid behov och såg till att alla områden och frågor täcktes in under 

intervjun. Kompletterande frågor har ställts via mail med respondenterna.  

3.6 Materialbearbetning 

Dalen (2008) anser att det är värdefullt att registrera så mycket som möjligt av det som utspelar 

sig under en intervju, då minnet ofta inte räcker till för att komma ihåg allt. I och med att alla 

intervjuer spelades in och att det togs anteckningar så kunde intervjuerna sammanställas utan att 

gå miste om information. Alla intervjuer sammanställdes var för sig och data kategoriserades 

efter de övergripande områdena intervjuperson och organisation, förändringsarbetet och 

ledarskapet. Den första kategorin, intervjuperson och organisation, valdes för att presentera en 

övergripande bild över respondenten och företaget. Kategorin förändringsarbetet valdes för att 

presentera konkret information om förändringen, från utlösande faktor till resultat. Den sista 

kategorin, ledarskapet, valdes för att presentera information om ledarens erfarenheter, hur 

ledaren bedriver sitt ledarskap samt hur ledaren ser på sitt eget ledarskap. 

För att kunna göra en kvalitativ analys kopplades det insamlade materialet till dimensionerna i 

analysmodellen, som konstruerats utifrån teorin (Saunders et al., 2009). Användandet av en 

analysmodell möjliggör att dimensioner som inte är uppenbara kommer fram (Dalen, 2008). 

Sammanställningarna är författarnas tolkning av intervjuerna. För att det inte skulle ske 

missförstånd och feltolkningar har respondenterna fått läsa igenom sammanställningen från deras 

respektive intervju och komma med eventuella synpunkter (jmf. Vetenskapsrådet, 2002). 

3.7 Kritisk reflektion kring undersökningen 

Då fokus ligger på att studera förändringsarbete ur ledarens perspektiv är det viktigt att vara 

medveten om att den information som samlats in under intervjuerna bara är ett litet segment av 

händelsen. Många av händelserna inträffade för ett antal år sedan vilket innebär att 

respondenterna behövt förlita sig på sitt minne, vilket förändras över tid (Schacter, 1999). Det 

som framkommit i intervjuerna blir en rekonstruktion av situationen, vilket kan ha inneburit att 

viss information förbises eller läggs till (Ibid). Det finns även en risk att personerna förskönar sin 

bild av förändringen och sin insats. Då förändringsarbeten kan vara känsligt för en organisation, 

är det troligt att respondenten hellre vill berätta om det som gick bra än det som fick ett sämre 
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utfall. Det finns därför en risk att informationen är snedvriden eller inte helt korrekt, vilket kan 

leda till missvisande resultat (Bell, 2006). 

Diskussioner kring en studies kvalitet handlar ofta om i vilken utsträckning studien mäter det den 

avser att mäta (Saunders et al., 2009). Då studien undersöker ledarskapet ur ledarens perspektiv i 

ett förändringsarbete, är intervjuer med ledare som bedrivit en sådan typ av arbete relevant. Att 

endast intervjua ledaren i en organisation kan emellertid ses som en begränsning för att få fram 

en helhetsbild över hur ledarskapet bedrevs i situationen, då individer inom organisationen kan ha 

andra uppfattningar om ledarskapet än själva ledaren. Denna studie ämnar dock studera 

ledarskapet från ledarens perspektiv, varför dimensioner över hur andra individer inom 

organisationen ser på ledarskapet lämnas för vidare utredning.  

Då denna studie bygger på ett fåtal fall kan generalisering av studiens resultat vara problematisk. 

Kvaliten av studiens resultat bygger således på till vilken grad läsaren kan relatera till de 

specifika fallen (Bell, 2006). Relaterbarheten blir därför beroende av hur information av de 

specifika fallen återgivits. 

De teoretiska referensramarna bör vara applicerbara för analys av det insamlade materialet 

(Saunders et al. 2009). Det finns en problematik i att denna studie undersöker ledarskap i en 

svensk kontext men använder sig av ledarskapsteorier som i grunden är utformade i en 

amerikansk kontext, då ledarskap påverkas av kulturen i ett samhälle (Hofstede, 1984). För att 

hantera skillnader som kan bero på detta, har vi som författare under analysen och slutsatsen av 

denna undersökning haft ett kritiskt förhållningssätt till denna aspekt, genom att lyfta fram i vilka 

perspektiv vi anser att skillnader mellan insamlad data och analysmodellen kan vara färgad av 

detta faktum. 
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4 Empiri 

Nedan presenteras det material som samlats in från de fem fallstudierna. Informationen återges 

fall för fall, där varje avsnitt är indelat i de tre kategorierna, intervjuperson och organisation, 

förändringsarbetet och ledarskapet 

4.1 Fallstudie 1 - Lars Jonsson 

Lars Jonsson tog över som sjukhuschef på Östersunds sjukhus årsskiftet 1992-1993 med 

uppgiften att få rätsida på verksamheten från den svåra ekonomiska kris som organisationen stod 

inför. Svensk sjukvård hade under 1960-1980 talet expanderat kraftigt med goda likvida medel, 

men de senaste åren började ekonomin försämras för sjukhuset såväl som för landstinget. Lars 

hade under en tid sett att organisationen och arbetssättet på sjukhuset inte var effektivt och 

optimalt. Han hade tidigare lett en lyckad omorganisation på operationsavdelningen som 

handlade om att delegera ansvar, samtidigt som de anställda fick mandat att själva ta beslut om 

vissa frågor som chefen tidigare hade stått för. Denna lyckade förändring var en av de faktorer 

som gjorde att han fick möjligheten att axla rollen som sjukhuschef. 

4.1.1 Förändringsarbetet 
I början av sin tid som chef och krisledare var Jonsson mycket noga med att lägga alla kort på 

bordet och visa på krisens omfattning. I förändringsarbetet tvingades sjukhuset dra in på 500-600 

arbetstillfällen och de gick från en personalstyrka på omkring 3200 till cirka 2750 

heltidsanställda. För att kommunicera förändringen hyrdes en teater i Östersund, dit de anställda 

bjöds in. Här höll Jonsson en presentation där han förklarade organisationens situation och vad 

ledningen var tvungna att göra. För att göra ett bra avslut på presentationen skapades en kortare 

satirisk sketch om förändringsarbetet som spelades upp i slutet av presentationen. Sketchen var 

ett verktyg för att ge medarbetarna en positiv upplevelse i denna svåra tid. 

När Jonsson tillträdde som chef fanns det cirka 45-50 funktioner som direktrapporterade till 

honom som sjukhuschef. Det var mycket svårt att ha en närmare dialog med så många personer 

och Jonsson saknade ett gemensamt organ för att styra sjukhusets verksamhet. Jonsson 

genomförde därför en omstrukturering, som byggde på att det inte skulle vara fler än tio stycken 

som rapporterade till honom som sjukhuschef. Han menar att en stor grupp inte är effektiv. 
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“Jesus försökte med tolv men det var en för mycket.”  

De tio nya funktionerna skulle inte vara uppdelade efter medicinsk specialitet, som de 45-50 

funktionerna tidigare var, utan de skulle istället ha ett övergripande ansvar att styra verksamheten 

tillsammans med Jonsson. Tanken var att skapa ett effektivt lag, där chefen skulle vara coachen 

snarare än lagledaren. Med detta menar Jonsson att coachen är den som stöttar och uppmuntrar 

och på ett konstruktivt sätt hjälper att stärka upp de anställdas svagheter, medan lagledaren mer är 

en administratör. I och med omorganisationen flyttades en del beslut om den dagliga 

verksamheten, som ledningen tidigare ansvarat för, ner i organisationen. 

Alla de tidigare funktionscheferna fick söka om sina anställningar som följd av 

omstruktureringen och endast fyra av dem behölls till den nya ledningsgruppen. Externa 

konsulter användes som stöd vid rekryteringsprocessen. För att skapa en effektiv ledningsgrupp, 

fokuserades det på att rekrytera individer med olika typer av personligheter och kunnande, vilket 

Jonsson menar är av största vikt för att få en fungerande organisation.  

“Om du väljer rätt personer så spelar organisationen ingen roll. Och har du valt fel personer så 

spelar organisationen heller ingen roll. Du får det ändå inte att fungera. Det handlar om att 

välja rätt människor.”  

Under organisationsförändringen prioriterade Jonsson att ha personliga samtal med alla de 

tidigare cheferna. Han upplevde mycket missnöje men också uppskattning. Det visade sig att 

vissa uppskattade att få återgå till de mer medicinska arbetsuppgifterna och fokusera mer på sin 

expertis igen, samtidigt som andra upplevde missnöje då de förlorade sin dåvarande position.  

Även fast omorganisationen innebar en decentralisering av beslut, så krävdes vissa ramverk kring 

hur dessa beslut skulle tas. Detta för att en anställd på en avdelning skulle behandlas som en 

likställd på en annan avdelning. Lönemodellen förändrades för anställda på alla olika positioner 

på sjukhuset. Varje chef fick ett lönedirektiv att förhålla sig till vid lönesamtal med sina anställda, 

men med möjligheten att frångå direktivet. Om direktivet frångicks så krävdes det en motivering 

av detta. Lönemodellen gjorde det också möjligt för specialister att få lika hög lön som chefer. 

Detta innebar att någon som ville satsa på att utveckla sitt mediciniska kunnande kunde uppnå 
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lika hög lön som någon i chefsposition. Således sökte sig fler till chefspositioner på grund av 

viljan att leda verksamheten snarare än att det var enda möjligheten att få högsta möjliga lön.  

4.1.2 Ledarskapet 
Jonssons ledarskapserfarenheter kommer från lagidrotten. Där såg han tidigt vad bra ledarskap 

kunde leda till. Han anser att inom en grupp finns ofta all kompetens som behövs för att lösa en 

uppgift och om gruppen själv får ta ansvar så blir uppgiften ofta löst av gruppmedlemmarna utan 

att ledaren aktivt behöver ingripa. Ledarskap handlar alltså enligt Jonsson om att framkalla samt 

ta tillvara på och utnyttja kompetenserna inom en grupp på bästa sätt.  

“Har man välutbildad personal och verkligen kan få dem att förstå läget och att vissa saker 

måste förändras, så kommer man att få väldigt många bra förslag.”  

Hela ledningsgruppen fick under förändringsarbetet vara med om flera omvälvande perioder. Här 

blev feedbacken väldigt viktigt. Vid ett tillfälle under en sådan period såg en erfaren konsult att 

gruppen behövde mer feedback. Jonsson samlade då hela ledningsgruppen och gick igenom vilka 

planerade åtgärder som hade verkställts och vilka som återstod, för att gruppen skulle få känslan 

att organisationen var på väg åt rätt håll. Han menar att feedbacken var avgörande för att återfå 

entusiasm och viljan att arbeta vidare.  

För att synas och visa tillgänglighet och omsorg om sina anställda, hade Jonsson som vana att 

varje vecka gå vad han kallade för en ”storrond” på ungefär 1,5 timme. Under denna rond 

försökte han gå igenom sjukhusets alla avdelningar och prata med sina anställda. Han försökte 

även skicka vykort med internposten när någon anställd hade gjort någonting speciellt, både inom 

arbetet men även privat.  

“Små saker kan göra väldigt stor skillnad.”  

Kommunikationen till medarbetarna verkade överlag fungera bra under förändringsarbetet. Strax 

före förändringsarbetet hade börjat, genomfördes en medarbetarenkät på sjukhuset. En sådan 

undersökning gjordes igen under den tid av förändringsarbetet som Jonsson upplevde som mest 

turbulent. Denna enkät visade tydligt på att förtroendet för ledningen hade förbättrats, vilket 

Jonsson tror berodde på rak kommunikation mellan ledningen och medarbetarna.  
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Då Jonsson tog över som chef tog han hjälp av en extern analytiker för att kunna rannsaka sig 

själv i sitt arbete. Tillsammans med analytikern kunde Jonsson ventilera sina intryck av 

förändringen. Dessa möten hjälpte honom att hantera sin egen irritation och att hantera svåra 

situationer. Jonsson påpekar att chefer får utstå mycket kritik och att det därför är viktigt att också 

komma ihåg det bra som åstadkommits.  

“En erfaren konsult sa en gång till mig: När du åker hem från jobbet har du en bil med två yttre 

backspeglar och du måste lära dig att titta i båda. I den ena så kommer organisationen att 

blända dig med allt du inte har lyckats med och alla tillkortakommanden som de tycker finns. I 

den andra så finns det du har gjort bra, men den spegeln får du ingen hjälp att titta i. Den måste 

du själv lära dig att titta i.” 

4.2 Fallstudie 2 - Christina Frimodig 

År 2001 rekryterades Christina Frimodig till ett biomedicinföretag som precis hade knoppats av 

från Statens Medicinska Anstalt. Då Frimodig tog över som VD hade företaget ett trettiotal 

anställda och intäkter på 13 miljoner kronor. Företaget hade under många år gått med förlust och 

Frimodig anställdes för att vända verksamheten. 

4.2.1 Förändringsarbetet 

När Frimodig anställdes var tanken att bolaget skulle kapitaliseras upp genom att läggas ut 

publikt. Den tänkta noteringen fick dock vänta, då rådande omständigheter som exempelvis 

terroristattacken i USA år 2001 påverkade marknaden negativt. Detta innebar att Frimodig i ett 

första förändringsarbete fick, som hon uttryckte det, “anpassa kostymen efter intäkterna” genom 

att organisera upp och avveckla cirka en tredjedel av personalstyrkan. Det första varslet skedde 

från alla delar av organisationen förutom från marknadsdelen, som istället stärktes upp. I små 

bolag måste varsel motiveras med andra skäl än metoden ”sist in först ut”. Kompetens och 

kvalifikationer bestämde vilka som fick gå och vilka som fick vara kvar efter avvecklingen.  

När Frimodig tog över som VD fanns ingen tydlig ledarstruktur. Chefen för forskning och 

utvecklingsavdelningen (FoU) var lite av en chef till alla avdelningar. Frimodig gjorde om detta 

så att organisationen blev uppdelad efter ett antal olika funktioner, såsom en 
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produktionsavdelning, en marknadsavdelning och en FoU-avdelning, där chefen från varje 

funktion satt i ledningsgruppen tillsammans med Frimodig.  

Inom ett par år hade företaget lyckats bygga upp en verksamhet som var lönsam och under de 

fem första åren dubblerades omsättningen. Den ekonomiska krisen som drabbade världen år 

2008-2009 skapade dock problem för organisationen. Frimodig tillsammans med ledningen 

trodde att krisen var temporär och införde därför provisoriska lösningar som innebar att anställda 

fick 90 % av sin lön för 80 % utförd arbetstid. Krisen vände dock inte. Ett år senare tvingades 

Frimodig därför inleda ett andra varsel. Frimodig upplevde att förtroendet för ledningen nu 

dalade rejält. Samtidigt hade företaget en väldigt föråldrad produktionsanläggning, som var i akut 

behov av upprustning. Detta gjorde att de i detta skede trots allt var tvungna att satsa för att så 

småningom kunna bli lönsamma igen. Företaget förberedde därför en flytt till andra fräschare 

lokaler. Dessutom förbereddes ännu en gång en notering av bolaget, för att få in mer kapital. 

Flytten genomfördes år 2011. I mars samma år avbröts listningen, då ägarna inte längre trodde på 

det företaget lovade i sitt memorandum. I samband med detta avgick två styrelsemedlemmar och 

Frimodig sade upp sig. Hon var dock kvar till maj 2011 då en konkursansökan lämnades in. 

Konkursboet köptes av ett större utländskt bolag, vilket innebar att många anställda fick behålla 

sina arbeten.  

4.2.2 Ledarskapet 

Första avvecklingen möttes av motstånd från de som varslades samt deras närmaste kollegor, där 

många tyckte att de som fick gå hade väldigt viktig kunskap för verksamheten. Förtroendet för 

ledaren minskade under denna tid, men kom sedan tillbaka då verksamheten började bli 

vinstgivande. Frimodig anser att det viktigaste för att behålla och bygga upp ett förtroende igen är 

att ha bra kommunikation och berätta om läget till företaget. 

“Okunskap föder fantasier.”  

Frimodig berättar speciellt om en händelse då hon under en kafferast blev ombedd att berätta om 

organisationens situation, vilket hon gjorde. Efteråt kom flera anställda och berättade att det 

kändes bättre, att de nu visste läget. Hon tror att kommunikation och tydlighet var nyckeln till 

detta förtroende. Frimodig upplevde under hela processen att de flesta anställda trots allt var 

väldigt lojala och hade förtroende för styrelsen och ledningen. Kommunikationen mellan henne 
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och personalen sköttes på personalmöten. Det fanns inga veckovisa möten med organisationen, 

däremot hade styrelsen veckovisa möten under de mest turbulenta perioderna.  

Frimodig tycker om att gå runt i organisationen och prata med de anställda om hur det går, för att 

på så sätt få reda på vad som händer i verksamheten. Hon arbetar helst inte hemifrån då det finns 

ett värde i att vara närvarande i organisationen. Frimodig vill att personalen ska känna att hon är 

en del av verksamheten och kan bidra med kunskap, istället för att de ska känna att hon bara är en 

chef. Hon ansåg att hon arbetade med feedback, men menar att hon kunde ha gjort det ännu mer 

och fick ibland påminna sig själv om detta.  

“Jag känner att det i organisationer finns ett oändligt behov av att bli sedd.”  

Mål sattes upp i ledningsgruppen och berörde dels rena försäljningsmål, men också mål för att 

utveckla till exempel kvalitetssystem eller tid mellan order och leverans. Målen baserades på 

åtgärder som skulle maximera inkomsterna snarare än sådant som främjade visioner i 

organisationen. Målen presenterades på personalkonferenser, och bröts sedan ner till 

avdelningsmål och personliga mål, vilka enhetscheferna ansvarade för. Dessa återkopplades på 

medarbetar- och lönesamtal samt i ledningsgruppen. Alla medarbetare uppmuntrades att komma 

med förslag och förändringar, vilka ofta kom till ledningsgruppen, främst från anställda som 

arbetade med kvalitetskontroll. Delaktighet i förbättringsarbetet ansågs ingå i de anställdas 

arbetsuppgift och kunde således påverka lönesättningen 

När företaget hade kommit igenom den första tuffa perioden och efter ett år redovisade ett 

resultat som var riktigt bra, införde Frimodig i samråd med styrelsen vinstdelning till alla 

anställda. De arbetade med medarbetartrivsel genom att ibland ha personalfester, 

inspirationsföreläsningar och teambuildingaktiviteter. Dessa typer av evenemang handlade om 

helt andra saker än företagets vardagliga verksamhet. Tillgången av finansiella medel avgjorde 

hur ofta sådana event ordnades. Företaget var kopplade till företagshälsovård och medarbetarna 

var försäkrade via en speciell försäkring som hjälper uppsagda till nya karriärer.  

Vid nyrekryteringar försökte Frimodig rekrytera människor främst från industrin för att 

ytterligare öka företagstänket, som hon ansåg saknades då företaget hade knoppats av från en 

forskningsverksamhet. Hon anser att för att bygga team är det fördelaktigt att ha en bra spridning 
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av ålder, kön och kulturer i gruppen. I rekryteringssammanhang är det väldigt enkelt att välja 

någon som är lik en själv, men Frimodig menar att en del i bra ledarskap är att våga välja någon 

annan. Inom organisationen är det viktigt att våga tillåta olikheter. Frimodig påpekar att det är 

förvånande hur olikheter kan komplettera varandra och uttrycker att det till och med kan ge en 

hävstångseffekt i verksamheten.  

4.3 Fallstudie 3 - Andreas Lifvendahl 

Andreas Lifvendahl tog över som VD på Image Intelligence AB (Imint) år 2012, i samband med 

att företaget skulle genomföra någon form av förändring av verksamhetens inriktning. Imint 

grundades 2007 av två forskare vid Centrum för bildanalys, en av Sveriges lantbruksuniversitet 

och Uppsala universitet samägd forskargrupp, med hjälp av riskkapitalister. Grundarna gjorde ett 

examensarbete som handlade om att skapa realtidskartor av skogs- och ängsmarker med hjälp av 

en drönare. Tanken var att bilderna från videokameran på drönaren skulle sammansättas och på 

så sätt bilda en stor karta över marken. För att lyckas med detta behövde flera tekniska problem 

lösas, som bland annat skakiga bilder på grund av drönarens rörlighet. Resultatet blev så 

småningom två patentansökningar, en för videostabilisering och en för realtidskartritning. Dessa 

två patent blev grunden till Imints produktutbud. Imints målgrupp var inledningsvis användare av 

komplexa system som styrs med hjälp av videoövervakning. Sådana system återfinns bland annat 

hos militären. 

4.3.1 Förändringsarbetet 

I sin roll som VD fick Lifvendahl uppgiften att driva ett förändringarbete för Imint. Företaget 

sökte efter mer rörliga marknader där de snabbare kunde uppnå ett resultat. Den kundkrets de 

tidigare arbetat med hade god potential, men rörde sig långsamt. Som riskkapitalägt bolag menar 

Lifvendahl att det kan vara svårt att motivera mångårig affärsutveckling, som många gånger 

krävdes i deras dåvarande kundkrets. Därför fördes tankarna till att istället satsa på 

konsumentelektronik då deras teknik skulle kunna användas för att förbättra kamerafunktionen i 

smartphones 

När Imint genomförde en marknadsundersökning, fick de positiv respons från 

smartphonetillverkare. Kamerafunktionen ligger nämligen högt på prioriteringslistan över viktiga 
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funktioner i dagens telefoner. Inriktningen mot smartphonemarknaden har successivt tagit över i 

princip hela företagets verksamhet. Företaget är fortfarande i kommersialiseringsfasen, vilket har 

inneburit att de är sena in på en etablerad marknad. Inriktningen har dock gjort att företaget gått 

från att som minst ha två anställda till att på tre år ha 18 anställda. Den starka rekryteringen har 

varit ett sätt för Imint att snabbt försöka arbeta ikapp marknaden och bygga produkten efter 

kundernas förväntningar. Rekryteringen har varit otroligt ingenjörs- och utvecklartung, där 

Lifvendahl i princip ensam tagit på sig säljansvaret. Det är först senaste året (år 2016) som 

organisationen har tagit in en säljansvarig och en produktchef. Utöver detta är Lifvendahl 

ansvarig för det mesta inom organisationen. I dagsläget arbetar organisationen även med inhyrda 

konsulter för ekonomi och HR. Inom företaget arbetar de anställda i grupper om 2-5 personer där 

gruppsammansättningarna är väldigt flexibla. Detta för att utvecklarna ska kunna utbyta 

erfarenheter, men också för att bibehålla kulturen som ett start up-företag.  

Målarbetet sker dels i rena produktionsmål men företaget arbetar också med visioner, såsom 

vilken position de vill ha på marknaden, vad kärnan i verksamheten ska vara och hur de tar sig an 

en marknad som redan är etablerad. Produktionsmål finns tydligt uppsatta. Målen formas och 

följs upp på produktledningsmöten som sker varannan vecka mellan VD, produktchef och ledare 

för projektgrupperna. Målen ska vara tydliga ända ner till medarbetarnivå. Det målbaserade 

arbetssättet har utvecklats under början av 2016. Det tydliga målarbetet blev, enligt Lifvendahl, 

lite av ett krav för en fungerande verksamhet när personalstyrkan blev större. Detta ställer också 

andra krav på en fungerande organisationsstruktur. 

“Nu måste vi organisera oss, utan att bli för chefstunga.”  

Med det menar Lifvendahl att företaget trots sin expansion ska behålla en start up-kultur och inte 

ha för mycket struktur som hämmar kreativiteten. För att kommunicera mål såväl som annan 

information har företaget veckovisa möten. Företaget har relativt lite sociala aktiviteter än så 

länge. Lifvendahl tycker dock att detta är mindre viktigt, då han anser att det är viktigare att 

kulturen som ett start up-bolag bibehålls. Verksamheten hos ett start up-bolag ska präglas av 

ömsesidigt ansvar där alla är delaktiga. Att anordna sådana aktiviteter ligger alltså inte i 

ledningens uppgift.  
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“Om after work är viktigt för oss så “händer det”, då någon kommer med idén som sprider sig 

till alla.”  

På de veckovisa mötena försöker Lifvendahl lyfta fram och visa upp om någon i organisationen 

gjort något speciellt. Feedback ges även på enskilda samtal mellan chefen och anställda. På 

mötena sätts personliga mål upp som sedan följs upp på nästkommande möte. Utöver lönen 

erbjuds de anställda i dagsläget väldigt lite förmåner. Enligt Lifvendahl ska en del av anledningen 

till att arbeta på Imint vara viljan att vara med om en resa som inte är möjlig på många andra 

företag. För att främja medarbetarnas kreativitet har företaget med jämna mellanrum ”hackweek”. 

Detta är några dagar som de anställda får komma med förslag på vad de vill göra utöver den 

vanliga verksamheten, exempelvis lära sig ett nytt programmeringsspråk eller trimma ett 

långsamt bibliotek. Dessa events bidrar starkt till start up-kulturen samtidigt som mycket bra har 

kommit ut ur det, menar Lifvendahl.  

Rekryteringar har skötts via öppna annonser och via anställdas bekantskapskretsar. Enligt 

Lifvendahl är personligheten, viljan att skapa och att passa in i start up-kulturen viktigare än de 

tekniska kunskaperna. Risken vid rekrytering är att det blir personer med väldigt lika 

personligheter och kultur, menar Lifvendahl. I rekryteringen försöker företaget betona detta och 

aktivt söka olika karaktärer. Olika personligheter och kunskaper skapar god gruppdynamik, 

menar Lifvendahl. 

4.3.2 Ledarskapet 

I organisationen försöker Lifvendahl synas, skämta och ta lagom mycket plats som ”en i gänget”. 

Samtidigt är det viktigt att kunna zooma in och kunna ställa vissa krav. Lifvendahl betonar dock 

vikten av att grunda ledarskapet i sina personliga värderingar.  

“Jag försöker vara mig själv i min personlighet, men addera professionalism till det. Man kan 

vara chef och bestämma, men man behöver inte vara en tölp för det”.  

Eftersom Lifvendahl inte själv arbetar med utvecklingen är det viktigt att han visar sitt 

engagemang vad gäller produkten. Som ledare är han inte primärt pengadriven, utan han drivs av 

att med små medel lyckas genomföra någonting, där en fungerande slutprodukt är belöningen. 

Lifvendahl betonar vikten av att kunna prioritera och fokusera sitt ledarskap i pressade 
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situationer. För honom har förmågan att zooma in för att kunna bena ut och zooma ut för att se 

helheten i situationer varit viktig. Han menar att en ledare måste behärska båda delarna.  

Tidigare har Lifvendahl inte varit lika delaktig i det dagliga arbetet på företaget, utan haft mer 

utav en säljarroll. Men i och med att organisationen har växt har han behövt ta mer av en ledande 

roll, vilket har inneburit att han kommit närmare verksamheten. Att vara mer delaktig i den 

dagliga verksamheten har dock gett honom mer positivt tillbaka.  

4.4 Fallstudie 4 - Lena Söderström  

Söderström rekryterades som VD för ett medicinbolag med ekonomiska problem. Hon lämnade 

en annan VD-post för denna, då hon tyckte uppdraget att rädda företaget ur krisen verkade roligt 

och utmanande. När Söderström kom till företaget saknades det strategier och de var enligt henne 

i större ekonomisk kris än vad hon från början hade trott.  

Företaget fokuserade på forskning och utveckling, men hade förutom det en mindre 

produktionsenhet och en avdelning som arbetade med processutveckling. Då verksamhetens 

fokus låg på forskning och utveckling arbetade inte företaget i lika stor utsträckning med det 

affärsmässiga. Söderström upplevde att styrelsen och ägarna arbetade i gamla spår, men att det 

fanns en vilja att arbeta mer affärsmässigt. Företaget hade utvecklat produkter som hade en 

efterfrågan på marknaden, men inte lyckats kommersialisera dessa. För att vända den dåliga 

verksamheten, blev Söderströms uppgift därför att implementera ett affärstänk i organisationen 

och i större utsträckning än tidigare marknadsföra deras produkter. När företaget hade kommit ur 

ekonomiska krisen var strategin att bli uppköpt och då behövdes ingen VD. Söderström lämnade 

därför företaget när det inleddes en försäljningsprocess. 

4.4.1 Förändringsarbetet 

När Söderström tog över företaget var hälften av aktiekapitalet förbrukat, vilket innebar att hon 

var tvungen att utföra en kontrollbalansräkning, Företaget hade mer utgifter än intäkter och 

Söderström upplevde att medarbetarna inte hade helt klart för sig hur illa ställt det var. Det 

uppstod en viss oro på företaget då det kom fram hur illa ställt det var och i det skedet var 

information till de anställda det viktigaste menar Söderström. Styrelsen och Söderström insåg att 

de var tvungna att hitta en ny lösning för att kapitalisera upp bolaget, varför styrelsen beslutade 
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att göra en Initial public offering (IPO), alltså notera bolaget på börsen för att få in kapital. Detta 

inbringade ungefär 100 miljoner kronor. Inför noteringen krävdes det att policydokument över 

hur verksamheten bedrevs upprättades. Dessa dokument innehöll nya strategier för verksamheten, 

som i sin tur la grunden till hur förändringsarbetet skulle bedrivas.  

Under ledningsgruppen var företaget indelade i grupperingar utefter arbetsuppgifter. Inom de 

mindre grupperingarna fanns det ansvariga som rapporterade till ledningen. Under 

förändringsarbetet ändrades inget i själva organisationsstrukturen, utan det var enbart 

ledningsgruppen och medarbetarstyrkan som omstrukturerades. Vid förändringsarbetet var det 

mindre än fem av de 25 anställda som fick lämna företaget.  

För att sätta upp mål använde Söderström sig av en enligt henne klassisk modell för 

måluppsättning. Långsiktiga och kortsiktiga mål sattes upp och dessa delades in i delmål. 

Målarbetet byggde på ekonomiska- såväl som organisatoriska och strategiska mål, där fokus låg 

på att skapa en affärsmässig verksamhet. I och med strategin att arbeta efter mål så infördes även 

ett system för uppföljning av målen. Uppföljningen skedde både på grupp- och på individnivå. 

Söderström såg även till att företaget kontinuerligt hade medarbetarsamtal för att följa upp målen 

och där ömsesidig feedback kunde presenteras.  

“Det är egentligen perfekt om man kan få personernas mål att gå i samklang med företagets mål, 

för då får man bättre utväxling.” 

Kommunikationen kunde förbättras både externt och internt på företaget, så Söderström såg till 

att sätta upp strategier även för detta. För att informera medarbetarna om förändringen som skulle 

ske, hade man så kallade informationsmöten. I början hade företaget ett antal sådana, men med 

tiden blev de färre och hölls ungefär en gång varannan vecka. Informationsflödet skedde sedan 

mest via ledningsgruppen som då och då gick ut med information i bland annat månadsbrev. 

Söderström berättar att alla på företaget till en början vana att få all information, men efter att 

företaget blivit publikt var det inte längre hållbart att delge information till hela organisationen. 

Större delen av informationen fanns då bara tillgänglig för ledningsgruppen. Söderström 

uttrycker att när en sådan förändring sker, gäller det att vara tydlig i ledarskapet och förklara 

varför förändringen sker så att det inte uppstår förvirring eller missförstånd bland medarbetarna.  
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Söderström anser att hon som ledare är bra på att delegera uppgifter till sina medarbetare. Hon 

tycker att det är viktigt att medarbetarna ges frihet i sitt arbete och får möjligheten att lösa 

uppgifter självständigt. Medarbetarna uppmuntrades att komma med egna lösningar och förslag. 

Det fanns inget direkt belöningssystem till anställda som kom med nya idéer, utan det ingick i 

arbetet. De arbetade med utveckling av produkter, så nya idéer och lösningar var en del av 

vardagen menar Söderström.  

En ledare bör enligt Söderström uppmuntra anställda till utbildning. Under hela karriären behöver 

man arbeta för att lära sig mer och utvecklas. Det ligger även i företagets intresse att ha 

medarbetare som har en uppdaterad kunskap inom arbetsområdet. När Söderström tog över 

erbjöd hon utbildning genom att bjuda in gästföreläsare om bland annat friskvård. Sådana 

aktiviteter anser hon ger mervärde för de anställda.  

4.4.2 Ledarskapet 
Söderström tycker om problemlösning och ser sig själv som resultatorienterad. Hon tycker det är 

roligt att lägga upp en plan med ett team och sedan arbeta efter den. Söderström säger att hennes 

fördelar som ledare är att hon är driven, nyfiken och energifull, vilket hon anser är viktiga 

egenskaper att ha som ledare.  

”Om inte jag visar energi, hur ska jag då kunna begära det av någon annan”  

Söderström arbetade mycket med kontinuerlig uppföljning och hon tycker det är viktigt med 

feedback. Hon menar också att det är viktigt som ledare att visa sig bland anställda, finnas 

tillgänglig och samtala på anställdas nivå. Genom att visa sig i organisationen kan man som 

ledare föregå med gott exempel och visa på hur verksamheten ska bedrivas. 

”Man gör som andra gör, inte vad någon säger.”  

Rekrytering tycker Söderström är en svår men väldigt viktig punkt för ett företag. Ett företag är 

dess anställda, uttrycker Söderström. Detta är speciellt känsligt i ett litet bolag. Får ett litet bolag 

in fel personer kan det gå fel ganska snabbt. Hon trycker på att det är viktigt att inte bara 

rekrytera folk som är som en själv, vilket ofta blir fallet då det är lätt att dras till personer som har 

likheter med ens egen personlighet. ”Man blandar ofta ihop vad man vill ha och vad man 
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behöver”, säger Söderström. Det är viktigt i ett företag att ha personer som kan olika saker. När 

Söderström rekryterar har hon ibland använt sig av rekryterare, men ofta kan hon använda sig av 

sitt nätverk och hon berättar att hon gärna rekryterar på personligheten och potential - mer än 

meriter.  

“Rätt personlighet kan lära sig allt, nästan.”  

Om det uppstår en konflikt tycker Söderström att bästa lösningen är att prata med individer 

enskilt och att de försöker lösa situationen själva. Hon går bara in i en konflikt mellan två parter 

om det behövs. Det handlar om att arbeta situationsanpassat och bedöma hur man bör agera i just 

den situationen, menar Söderström. Hon tycker om att ha flera uppgifter samtidigt, men hon 

poängterar att när det är kris då gäller det att fokusera och sålla i vad som är viktigt för att lösa 

krisen.  

“Om det är en riktig kris gäller det att ha sugrörsseende. Ju större kris det är desto mer 

sugrörsseende krävs det.” 

Söderström tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet. Hon inspireras av att tillsammans ha en 

plan och genomföra den, hon tror på principen att ha mål och arbeta mot dessa. I sitt arbete 

uttrycker Söderström att hon är lite otålig av sig och väldigt på. Detta kan uppfattas negativt hos 

hennes medarbetare ibland och hon är medveten om att alla inte alltid hänger med i svängarna. 

Däremot uppfattar hon att folk uppskattar när hon tar tag i saker och att de tydligt kan se att 

någonting händer.  

“Hellre action än ingen action, så får man rätta till felen efteråt. Att bara göra ingenting är 

sällan bra.”  

4.5 Fallstudie 5 - Carin Eriksson Lindvall 

År 2003 blev Carin Eriksson Lindvall tillfrågad att ta över som VD på IPF, Institutet för 

personal- och företagsutveckling, vilket är ett konsultbolag som arbetar med 

ledarskapsutveckling. Bolaget hade ekonomiska problem och en ostrukturerad verksamhet som 

inte fungerade. Hennes uppgift var således att strukturera upp verksamheten och göra den 

vinstgivande. Under 1990-talet “kastade folk pengar på konsultverksamheten”, som Eriksson 
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Lindvall uttryckte det. Det var många företag som använde sig av konsulter och branschen hade 

stor potential. Sedan kom lågkonjunkturen och konsultbranschen påverkades kraftigt när företag 

slutade köpa tjänster på grund av den dåliga ekonomin. Konsultverksamheten som fram tills nu 

hade varit mycket attraktiv blev snabbt en inaktuell bransch, berättar Eriksson Lindvall. Det 

skiftade nästan från ena dagen till den andra. Förutom de yttre omständigheterna som påverkade 

företaget fanns det även ett växande missnöje inom organisationen. Vissa anställda trivdes inte 

och var missnöjda med sin arbetssituation. I organisationen fanns det inga tydliga mål och det 

fanns inte heller någon tydlig uppföljning, vilket gjorde det svårt för företaget att ta sig framåt, 

speciellt i dessa svåra tider. Företaget hade gått med förlust ett antal år och Eriksson Lindvall 

upplevde en stor hopplöshet hos de 20 anställda.  

4.5.1 Förändringsarbetet 
Företagets kris grundade sig i dålig ekonomi vilket ledde till att Eriksson Lindvall behövde inleda 

sitt arbete med att göra en kontrollbalansräkning och sedan snabbt hitta ett sätt att gå från 

underskott till överskott av kapital. Första krisåtgärden var att skära ner på så mycket som möjligt 

och fokusera på projekt som inbringade pengar till företaget. I början var det därför viktigt att 

tänka kortsiktigt för att snabbt vända den dåliga ekonomin.  

Till en början varslades sju personer, vilket skapade oro i organisationen. När varslet iscensattes 

hade Eriksson Lindvall samtal med alla anställda enskilt och förklarade situationen. För de som 

inte gjorde sitt arbete blev samtalen mer besvärliga och oron blev större. För de som gjorde sitt 

arbete och fick det bekräftat under samtalen, samtidigt som de såg att Eriksson Lindvall ville 

ändra på det som inte fungerade, blev det istället en lättnad. Eriksson Lindvall menar att samtalen 

var viktiga för att skapa uppslutning kring förändringen.  

Företaget var uppbyggt som en typisk kunskapsorganisation, det vill säga en platt organisation 

med endast ett fåtal högre uppsatta ledare. I IPF:s fall var Eriksson Lindvall som VD den enda 

uttalade ledaren. Varje projektgrupp hade en projektledare och sammansättningen av dessa 

grupper och projektledare varierade beroende på projekt. Alla inom företaget hade hög 

utbildning, men Eriksson Lindvall menar att man aldrig blir färdigutbildad och att det är viktigt 

som ledare att ge anställda möjligheten att utvecklas inom sitt intresse. En del i företaget hade 

tidigare sökt sig till utbildningar självmant och andra inte, vilket märktes när Eriksson Lindvall 
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kom till företaget. De som inte hade drivet och ville utvecklas hade också fel kompetens. På 

företaget hade de utvecklingsdagar där de åkte iväg och hade kurser. All utbildning som skedde i 

företaget var relaterat till arbetet. Även om det fanns vissa brister i personalstyrkan så ansåg 

Eriksson Lindvall att de flesta var kompetenta nog. De stora bristerna för företaget låg i styrning 

och ekonomi.  

Den stora förändringen gjordes i den inre strukturen och i arbetssättet på företaget. Eriksson 

Lindvall ändrade strategin för hur urvalet av projekt utfördes. I ett kunskapsföretag behöver man 

projekt som är värdeskapande både ekonomiskt och för relationer med andra företag, för att 

främja det allmänna ryktet, menar Eriksson Lindvall. Inledningsvis behövde företaget fokusera på 

projekt som gav ekonomisk lönsamhet och Eriksson Lindvall såg därför till att det skedde en 

ordentlig analys och uppföljning av varje projekt, där det rapporterades om vilka lärdomar som 

dragits och hur mycket företaget tjänade på projektet. Därefter kunde beslut tas om de skulle 

fortsätta att ta sig an liknande projekt i framtiden.  

Eriksson Lindvall införde ett målarbete i organisationen. Det upprättades övergripande mål för 

företaget, mål för varje projekt och för varje individ. Eriksson Lindvall såg även till att alla mål 

fick uppföljning. Hela organisationen hade veckovisa möten på vilka den huvudsakliga 

kommunikationen skedde. Eriksson Lindvall prioriterade att ha individuella samtal och se till att 

finnas tillgänglig i organisationen. Det skulle vara möjligt för alla att komma till tals och hon 

prioriterade att lyssna på medarbetarna. Hon skapade ett än mer öppet klimat än tidigare, där 

medarbetarna kunde känna sig trygga att anförtro sig till henne. Hon försökte även se till att 

projektgrupperna blev så varierande som möjligt för att främja företagets kreativitet och 

kunskapsspridning. Det är annars lätt hänt att de som trivs att arbeta tillsammans väljer att göra 

det. Detta kan vara bra eftersom människor som trivs också arbetar bättre, men det kan även 

hämma kunskapsutvecklingen i företaget, menar Eriksson Lindvall. 

När företaget gick bättre infördes vinstdelning. Vinstdelningen fortsatte sedan kommande år 

vilket blev belöningen för allas hårda slit under förändringsarbetet. Att det gick bättre för 

företaget innebar också att de hade möjlighet att ta sig an projekt som var mer värdeskapande för 

medarbetarna igen.  
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4.5.2 Ledarskapet 
Eriksson Lindvall menar att rak och tydlig kommunikation är nyckeln till ett bra ledarskap. I 

kommunikationen är det viktigt för en ledare att förstå att människor reagerar väldigt olika. Hon 

menar att en del tar lätt på förändring och är inte så oroliga, en del upplever stor oro och tycker 

att det är besvärligt och svårt och däremellan finns det en stor gråzon. Som ledare är det viktigt 

att vara förankrad i sig själv, förstå och kunna behärska sina känslor. Detta gör det mycket lättare 

att relatera och finnas där för sina anställda. Eriksson Lindvall värdesätter ärlighet, omtanke, tillit 

och trycker på att man i sitt arbete som ledare ska vara sig själv. En del saker gjorde hon inte i 

förändringsarbetet för att hon inte ville vara den människan, det kändes inte rätt för henne. 

Eriksson Lindvall hade tidigare arbetat som psykoterapeut, vilket gjorde att hon hade god 

erfarenhet av att hantera människor och därför behärskade att hantera de delade känslorna i 

företaget.  

“Ibland har jag triggats igång under samtal med anställda och då glömmer man bort saker om 

sig själv, detta leder till att situationen försvåras. Som ledare behöver man kunna kontrollera 

sina känslor så gott det går för att agera på bästa sätt.”  

Eriksson Lindvall motiveras av att vara kreativ, komma på nya lösningar och sedan genomföra 

dessa. Eriksson Lindvall berättade att hon kände sig trygg både i sig själv men även på 

arbetsmarknaden, då hon har flera utbildningar och inte var beroende av att just det här jobbet 

skulle gå bra. Det gjorde att hon vågade ta mer risker och ta djärva beslut, vilket hon menar var 

en styrka i förändringsarbetet.  

“Rädda ledare blir mer försiktiga. Rädda chefer är sämre chefer.”  

Sociala aktiviteter i ett företag har Eriksson Lindvall aldrig varit så mycket för. Hon tycker om att 

gå hem när hon har arbetat klart. Hon erkänner att hon som ledare var dålig på att anordna 

möjligheter till sociala sammankomster på företaget och att det nog fanns mer behov av 

aktiviteter än vad hon anordnade under sin tid på IPF.  
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5 Analys 

Analysmodellen som presenterats i denna studie beskriver två väsentligt skilda typer av 

ledarskap. Vi tror dock inte att ledarskapet hos en enskild individ, speciellt inte i en svensk 

kontext, i alla fall kan delas in i antingen transformativt eller transaktionellt ledarskap, utan att 

det kan finnas drag hos ledaren som återfinns i båda ledarskapstyperna. Dock kan ledarstilen hos 

olika individer väga mer åt den ena typen än den andra. I analysmodellen tillämpas teorier som 

utformats i en generell kontext av ledarskap. Det blir därför extra intressant att undersöka hur 

dessa lämpar sig för ledarskap i förändringsarbete. I detta avsnitt kommer först en allmän analys 

presenteras, där dimensioner som varit framstående från förändringsarbetena behandlas. Därefter 

analyseras fallstudierna utefter de dimensioner som presenterats i analysmodellen. 

5.1 Ledarskap i förändringsarbete 

I de förändringsarbeten som är inkluderade i denna studie har ledaren tagit över organisationen i 

en ohållbar situation. I alla fallen har ledaren i ett första skede av förändringen behövt ta itu med 

organisationens strategi och arbetssätt. I Lifvendahls och Eriksson Lindvalls fall handlade första 

förändringsarbetet om att identifiera företagets styrkor och förändra verksamheten i en riktning 

som ansågs vara mer värdeskapande för företaget. Utfallet av Lifvendahls förändring kan vi ännu 

inte säga någonting om, men deras förändrade inriktning har dock bidragit till att ägare vågat 

satsa vidare på verksamheten.  

Det transformativa ledarskapet är mer framstående i fallstudierna, vilket kan bero på att det 

transformativa ledarskapet ligger mer i linje med den svenska företagskulturen än det 

transaktionella ledarskapet. Svensk företagskultur bygger ofta på konsensus kring beslut (Lämsä, 

2010). Trots att ledarna i denna studie i många fall tvingats ta radikala beslut, så har besluten 

varit tvungna att förankras i organisationen. 

Ledarna uttrycker alla vikten av att ha rätt personer i organisationen. I flera av 

förändringsarbetena är detta också något som ledaren, både vid uppsägning eller vid rekrytering, 

lagt stor vikt vid. I Jonssons fall förändrade han organisationen så att rätt person kom på rätt 

plats, samtidigt som ett större varsel genomfördes. I Eriksson Lindvalls, såväl som Frimodigs fall 

blir det tydligt att varslet motiverades med specifika egenskaper hos de anställda, för att främja 
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att ha kvar personer som de bedömde hade rätt mentalitet och som gjorde ett bra arbete. Alla fem 

ledare betonar vikten av att försöka forma en gruppdynamik i organisationen, genom att försöka 

rekrytera personer med olika personligheter och att det är viktigt att våga rekrytera individer som 

inte är lik en själv. Inom samtliga förändringar, förutom inom förändringen för Imint, verkar alla 

också ha arbetat aktivt för att främja detta. Uppmuntran för att få anställda att utbilda sig verkar 

också vara en faktor som alla ledare anser var viktig. Detta blir särskilt tydligt då Eriksson 

Lindvall menar att de som kontinuerligt hade utbildat sig när hon tog över bolaget också var de 

som hade det driv som krävdes för att vara en god tillgång för verksamheten. Alla ledare menar 

också att det är viktigt att förankra ledarskapet i sig själv och i sin egen personlighet, för att 

kunna kommunicera ut förändringen till de anställda på rätt sätt.  

I alla förändringsarbeten, förutom det som Söderström bedrivit, blir det tydligt att ledaren varit 

tvungen att strukturera och göra förändringar i organisationen. En ostrukturerad organisation 

verkar alltså leda till att arbetet inom organisationen inte är effektivt. I alla förändringsarbeten har 

ledaren infört ett målbaserat arbetssätt, som bygger på tydliga mål och uppföljning av dessa ända 

ner på individnivå. Utformningen av detta skiljer sig dock mellan de olika ledarna.  

5.2 Transformativt ledarskap 

Målarbetet, motivationen och inspirationen till medarbetarna skiljer sig i de olika fallen, också till 

viss del på grund av förändringens natur. I Jonssons och Lifvendahls fall har de visat på och 

uttryckt en form av vision till organisationen, vilket är dimensioner i det transformativa 

ledarskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Lifvendahl bedriver ett ledarskap där han försöker 

bibehålla entusiasmen och viljan att skapa någonting nytt. Som han uttrycker det, att bibehålla 

start up-kulturen. Med detta ledarskap inspirerar han organisationen att fortsätta utvecklas och 

vara kreativ i arbetet mot att bygga vidare på den produkt som de försöker utveckla. Denna typ av 

vision kommuniceras tydligt till organisationen och Lifvendahl har under rekrytering av personal 

varit noga med att välja individer som delar entusiasmen och viljan att skapa någonting nytt.  

I Jonssons fall drev han i sitt ledarskap en vision där tillit, ansvar och frihet genom hela 

organisationen på sikt skulle ge ett effektivare arbete där fler vågade ta beslut. Genom att låta 

funktionscheferna söka om sina tjänster och genom den förändrade lönemodellen motiverades 

individerna i organisationen att göra sitt bästa, men också att de skulle trivas och arbeta med det 
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som intresserade mest. Omorganisationen möjliggjorde att kunskapen hos individerna i 

organisationen lyftes fram på ett bättre sätt än tidigare. Ledarskapet skapade en kultur som 

utmanade de anställdas förmågor, att ta egna beslut och hela tiden vilja utvecklas, vilket är 

viktiga inslag i det transformativa ledarskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

I omorganisationen arbetade Jonsson aktivt med individuellt hänsynstagande, dels genom att ha 

personliga samtal med alla funktionscheferna som berördes av omorganisationen, men också 

genom de stora samlingarna som ordnades på teatern. Samlingarna var ett verktyg för att försöka 

få varje individ att sluta upp kring förändringen (Jacobsen, 2013). I både Jonsson och Lifvendahls 

arbeten var feedbacken avgörande för att bibehålla entusiasm och inspirera de anställda (Beerel, 

2009). Båda betonar vikten av att kontinuerligt återkoppla till anställda hur långt man kommit 

med de mål man tidigare byggt upp. På Imint var evenemanget hackweek och möjligheten att få 

visa upp det någon gjort bra under de veckovisa mötena ett sätt att utmana och inspirera varje 

individ att utföra något extra. Både Lifvendahl och Jonsson använde sig av ett ledarskap som 

drevs av visioner som inte var primärt pengadrivna. De verkar ha inspirerat och utmanat sina 

anställda och genom personliga möten visat individuellt hänsynstagande. Således täcks deras 

ledarskap in av många av de dimensioner som återfinns i det transformativa ledarskapet.  

5.3 Transformativt med inslag från transaktionellt ledarskap 

Frimodig och Eriksson Lindvall hade under förändringsarbetena en ledarstil med drag från både 

det transformativa och transaktionella ledarskapet. Båda ansåg sig ha god empatisk förmåga och 

värdesatte människor, deras utveckling och känslor. Eriksson Lindvall var noga med att under 

krisen ha personliga möten med alla anställda och visa sig tillgänglig som en resurs i 

organisationen. Att visa sig tillgänglig var även viktigt i Frimodigs fall. Här återfinns 

dimensionerna att som ledare vara en förebild och visa individuellt hänsynstagande till individen, 

båda viktiga dimensioner inom det transformativa ledarskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Inom det transformativa ledarskapet är inspiration och aktivt utmanande av sina följare också 

viktiga dimensioner. Dessa blir inte lika framstående i Frimodigs och Eriksson Lindvalls arbeten 

som de var i Jonsson och Lifvendahls. Ett sätt att inspirera anställda och arbeta med teambuilding 

var i Frimodigs fall att arbeta med sociala aktiviteter. Hon ansåg att detta var viktigt och arbetade 

med det i den mån det fanns finansiella medel för det, medan Eriksson Lindvall personligen inte 
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värdesatte denna typ av aktiviteter speciellt högt. Eriksson Lindvall betonar dock att det i 

organisationen fanns ett behov av denna typ av aktiviteter. I Eriksson Lindvalls fall menar hon 

istället att en viktig del i hennes arbete var att inspirera sina anställda genom att både välja 

projekt som var vinstgivande och projekt som gav ett mervärde till organisationen. Hon skapade 

inspiration till sina anställda att göra ett bra arbete, genom att i en större utsträckning ta emot fler 

värdeskapande projekt när företaget började gå bättre.  

Båda ledarna arbetade med ett målarbete som handlade om att förändra verksamheten i den 

riktning som inbringade mest vinst till företaget, både på lång och kort sikt. Medarbetarna leddes 

till att ett målinriktat beteende och belönades med exempelvis vinstdelning när målen uppfyllts 

eller överträffats (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Dessa visar på dimensioner från det 

transaktionella ledarskapet. Även om de båda ansåg att feedback och kommunikation var viktigt i 

organisationen hade de inga kontinuerliga sammankomster avsatta för detta, vilket både Jonsson 

och Lifvendahl prioriterade. Frimodig uttryckte att hon kunde ha varit bättre på detta. Att 

organisationen saknade viss kommunikation under förändringen blir tydligt när hon berättade om 

händelsen då hon blev ombedd att berätta om läget under en fika. 

5.4 Transaktionellt ledarskap 

Dimensioner från det transaktionella ledarskapet återfinns i Söderströms förändringsarbete. Det 

blir det tydligt att hennes främsta uppgift var att kapitalisera upp bolaget och kapa utgifterna för 

att kunna bygga en vinstgivande verksamhet. Hon beskriver att informationen till alla anställda 

till en början var god, men att informationsflödet med tiden blev sämre. Alla i företaget kunde 

inte få all information om verksamheten, utan en del information begränsades till ledningen.  

Målarbetet och uppföljningen av de förändringar som Söderström införde tycks ha handlat om att 

få medarbetarna att arbeta efter företagets uppsatta mål. Hon menar att företaget får bäst 

utväxling av varje medarbetares insats genom att sätta upp denna typ av mål (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). I och med att verksamheten hade stort fokus på forskning, så ansågs det ingå i 

medarbetarnas arbete att komma med idéer och förslag. Något belöningssystem för att främja 

denna typ av aktivitet fanns alltså inte. Denna ledarstil kan tolkas till det transaktionella 

ledarskapet där anställda utför en uppgift i utbyte mot belöning i form av lön (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Dimensioner från det transaktionella ledarskapet återfinns även när Söderström 
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berättade att hon gärna ser att medarbetare löser konflikter på egen hand. Hon går endast in som 

ledare i en konflikt om det verkligen behövs, vilket kan kopplas till avvikelseledningen i det 

transaktionella ledarskapet (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

Nedan följer en uppsummerande tabell (tabell 2) över vilka faktorer som har varit framstående i 

respektive fall och vilken ledarstil detta har tolkats till.  

Respondent Framstående faktorer Ledarskap 

Jonsson 

Kommunikation, feedback, hänsyn till individen, 
gruppdynamik, personligt ansvar, öppenhet, fokus 
på motivation och vision Transformativt 

Lifvendahl 

Kommunikation, kontinuitet, feedback, 
engagemang, personligt ansvar, motivation och 
vision Transformativt 

Frimodig 

Kommunikation, feedback, tillgänglighet, 
människor och deras utveckling, sociala 
aktiviteter, affärsinriktad 

Transformativt 
med inslag av 
transaktionellt 

Eriksson Lindvall 

Kommunikation, feedback, driv, utbildning, 
personligt ansvar, hänsyn till individen, 
affärsinriktad 

Transformativt 
med inslag av 
transaktionellt 

Söderström 

Kommunikation, feedback, mål mot belöning, 
utbildning, personligt ansvar, individen stå själv 
och affärsinriktad Transaktionellt 

Tabell 2 – Framstående faktorer från varje fallstudie med tillhörande typ av ledarskap 
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6 Slutsatser 

Studiens syfte är att undersöka ledarskapet i organisationer som genomgått ett större 

förändringsarbete. Uppsatsen ämnar svara på hur ledarskapet bedrivits i de fem fallstudierna och 

vilka faktorer som varit mest framstående i förändringsarbetet både i generella termer och i 

termer kopplade till huvudteorin.  

Fallstudierna har i enlighet med teorin som presenterats visat på att ledaren haft den viktigaste 

rollen i att dra i gång förändringsprocessen. Förmågan att kunna identifiera företagets styrkor och 

behov har varit avgörande för att kunna besluta vilken riktning förändringsarbetet ska ta. För att 

främja en effektiv organisation behövs struktur och ett arbetssätt som grundar sig i mål på både 

lång och kort sikt. Det kan konstateras att ledarna i ett första skede främst behövt fokusera på att 

förändra de strategier organisationen tidigare arbetat efter.  

En faktor som varit framstående i alla fem fallstudier är att ledaren i förändringsarbeten behöver 

vara trygg i sig själv och kunna stå på sig, då förändring medför motstånd från den närliggande 

omgivningen (Jacobsen, 2013). Under alla förändringsarbeten har personalstyrkan förändrats, 

antingen via varsel eller genom rekrytering av personal. I undersökningen framkommer det att 

ledaren har varit tvungen att arbeta för att främja en bra gruppdynamik för att skapa en 

fungerande organisation. 

Studien har visat på att vissa aktiviteter är av större vikt än andra under ett förändringsarbete. 

Dessa är målarbete, kommunikation och feedback. Betydelsen av konkreta mål kommer tydligt 

fram som ett av ledarens viktigaste verktyg i genomförandet av förändringen. Feedback av målen 

har varit viktig för att visa på resultatet av förändringen och således skapa uppslutning kring 

densamma. För att skapa uppslutning kring förändringen har en central del i ledarens arbete även 

varit att skapa såväl som att förvalta förtroendet inom organisationen. Kommunikation och 

öppenhet har varit avgörande för detta. 

I undersökningen har dimensioner från det transformativa ledarskapet återfunnits i större 

utsträckning än dimensioner från det transaktionella ledarskapet. Inom de organisationer där det 

transaktionella ledarskapet har återfunnits har förändringsarbetet inneburit mindre 

organisationsförändringar, där den operativa verksamheten har kunnat fortgå på liknande sätt som 
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innan förändringen. Större organisationsförändringar däremot, innebär stor omställning för 

anställda och deras arbetssituation. Således kan det, utifrån denna undersökning, konstateras att ju 

mer en organisation tvingats förändra sitt arbetssätt och sin organisationsstruktur, desto mer 

framstående blir det transformativa ledarskapet. Detta ligger i linje med den teoretiska 

referensram som tidigare presenterats, där transformativt ledarskap visat sig fungera bättre i 

organisationer som verkar i en dynamisk värld (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  
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7 Vidare forskning 

Hur medarbetarna upplever ledarskapet som bedrivits under ett förändringsarbete är en aspekt 

som inte behandlas i denna undersökning. I en mer omfattande studie skulle det vara intressant att 

inkludera detta, då medarbetarna kan uppleva ledarens ledarskap på ett annat sätt än vad ledaren 

själv gör. I en sådan studie skulle nya dimensioner kunna framträda som förändrar denna studies 

resultat. I framtida studier skulle det även vara intressant att studera relationen mellan styrelsen 

och ledaren under förändringsarbetet.  

En annan intressant aspekt att undersöka djupare är kultur i förhållande till förändringsledarskap. 

Är det skillnad på ledarskapet under ett förändringsarbete i en svensk kultur jämfört med andra 

kulturer? I denna studie framkommer det att det transaktionella ledarskapet har bedrivits av 

kvinnor medan det transformativa ledarskapet har bedrivits av män. En studie som kopplar genus 

till de två ledarstilarna skulle därför vara en intressant synvinkel för vidare forskning i ämnet.  

Trots att alla förändringsarbeten inneburit en turbulent tid för organisationerna, så har vi som 

författare fått intryck av att medarbetarna varit lojala mot organisationen. Det skulle därför vara 

intressant att undersöka varför man som medarbetare väljer att stanna kvar i en organisation som 

är i en större förändring.  
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Appendix A:  Intervjuguide 

Intervjuperson och organisation 

• Vad gör företaget? Hur ser verksamheten ut? 

• Antal anställda? 

• Hur hamnade du på företaget och så småningom i din nuvarande roll? 

• Vad har du för bakgrund? 

• Hur ser företagets organisationsstruktur ut? 

• Har företaget strategier (business strategies)? 

• Hur sätter företaget upp mål? 

• Sätter man upp mål, långsiktiga och kortsiktiga? 

• Arbetar företaget i så fall målstyrt (arbetar för att nå specifika mål) eller målsökande 

(arbetar efter en vision)? 

• Vem tar besluten i företaget? 

• Vem delegeras uppgifter? Och hur görs detta? 

• Vem sköter det administrativa arbetet? 

• Hur ser arbetsfördelningen ut? 

o Har medarbetarna tydliga arbetsuppgifter eller varierar det? 

• Arbetar man något i grupp? 

• Hur sker kommunikationen i företaget?  Hur förmedlas information till medarbetarna? 

• Hur ser det ut med medarbetartrivsel? Arbetar företaget med detta? 

o Har företaget sociala aktiviteter? 

• Vilka delar i företagets verksamhet är medarbetarna delaktiga i? 

• Hur ser företagskulturen ut? 

o Högt i tak? 

o Uppmuntras man att lyfta idéer? Hur görs detta? 

o Belönas medarbetarna på något sätt? 

o Hur tillrättavisas medarbetarna?  

• Ges utbildning till medarbetarna? Om det görs hur sker detta?  
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Förändringsarbetet 

• Varför behövde det ske en förändring? Vad var den utlösande faktorn? 

• Hur förändrade ni verksamheten? 

• Vilka var de beslutsfattande personerna under förändringen? 

• Varför förändrade ni verksamheten i en viss riktning? 

• Hur presenterades förändringarna till de anställda? 

• Hur togs förändringsprocessen emot av anställda? 

o Var de anställda delaktiga i förändringen? 

o Trodde de på förändringen? 

o Möttes förändringen av motstånd? 

o Skapade förändringen stress hos anställda? 

• Var ni tvungna att anställa eller varsla någon under förändringen? 

• Har ni förändrat relationer med underleverantörer under förändringen? 

• Har ni förändrat relationer med kunder under förändringen? 

• Tidsperspektiv. Hur länge pågick den avgörande delen av förändringen? Spelade 

tidsperspektivet någon roll för utfallet av förändringen? 

• Vad lärde ni er av krisen? 

 

Ledarskapet 

• Vad har du för utbildning? 

• Vad har du för bakgrund yrkesmässigt? 

• Vad har du för ledarerfarenheter? 

• Har du någon utbildning inom ledarskap? 

• Hur föregår du med gott exempel som ledare? Hur visar du övriga i organisationen vad du 

prioriterar? 

• Hur arbetade du med mål för organisationen? 

• Hur arbetade du med strategi? 

• Vad är dina drivkrafter i arbetet som ledare? 

• Vad prioriterar du som ledare? 



  48  

• Hur visar du organisationen vad du prioriterar? 

• Hur anser du att en bra ledare är? 

• Vad anser du är dina styrkor som ledare? 

• Hur tror du att du uppfattas som ledare? 

• Gillar du att fokusera på en sak eller trivs du bäst med varierande uppgifter? 

 

 

 


