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Abstract 
Bakgrund: Hur agerar ledare i förändringar som medför personalnedskärningar? Ledarens roll 
hamnar i dessa situationer ofta i fokus. Detta är dock inget nytt fenomen. Redan den medeltida 
författaren Machiavelli belyste problematiken med ledarskap och förändring. Författarna 
intresserar sig för hur ledare agerar och hur de själva ser på sitt agerande. 
 
Syfte: Att ta reda på om det utifrån en ledares beteende i förändringar som innebär 
personalnedskärningar går att skönja någon ledarstil som kan anses mer lämpad för att uppnå ett 
önskvärt resultat i nämnda förändringar. 
 
Genomförande: Metoden som använts är fallstudier där fem ledare intervjuats rörande vad de 
ansåg vara viktigt i personalnedskärningsförändringar. Utifrån denna empiri analyserade 
författarna ledarnas beteende och sökte förklara dessa beteenden utifrån teorier som behandlar 
ledarstilar. 
 
Resultat: Utifrån den insamlade empirin kunde författarna konstatera att de ledarstilar som hade 
det högsta förklaringsvärdet var den styrande och den transformativa ledarstilen. Dock konstateras 
att dessa teorier inte fullt ut kan förklara den insamlade empirin.  
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Abstract 
Background: How do leaders act during organisational changes which involve downsizing? The 
leader often ends up in focus during these processes. These issues are by no means recently 
developed. Already the medieval author Machiavelli wrote about leaders’ problems with leading 
changes. The authors of this thesis are therefore interested in how leaders act during these 
processes and how they think upon their own behaviour. 
 
Purpose: The purpose of this thesis is hence, from a leader perspective, to investigate if there are 
any possibilities of identifying a specific leadership style which is used during the processes of 
downsizing an organisation. 
 
Research Method: To obtain the result mentioned below the authors realized five interviews with 
different business leaders in order to get hold of their opinions regarding the issue. What the 
authors did was to connect the leaders’ behaviour with the most explicable leadership style. 
 
Result: The authors came to the conclusion that the most explicable leadership styles were the 
directive and the transformational ones. It was also stated that the theories in this thesis were not 
sufficiently fulfilling in answering the purpose.  
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Kapitel 1
Inledning

I detta inledande kapitel ämnar vi att kort ge läsaren en 
bakgrund till vårt problemområde. Utifrån denna 
bakgrund leder vi in resonemanget i en problemdiskussion 
som mynnar ut i uppsatsens syfte och frågeställningar där 
syftet preciseras. För att ytterligare underlätta för läsaren 
diskuteras även de avgränsningar vi har gjort i studien.

1 Inledning 
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1.1 Bakgrund 

Vi ska i denna uppsats närmare studera två fenomen: förändring och 
ledarskap1. Förändring diskuterades redan av ”de gamla grekerna” och 
huruvida världen förändras eller ej var källan till meningsskiljaktigheten 
bland många av dåtidens tänkare.  Herakleitos ansåg exempelvis att ”allting 
flyter” med vilket han menade att allt existerande befinner sig i ständig 
förändring. Andra tänkare, bland dem Platon, ansåg snarare att den 
egentliga verkligheten är överordnad tid och förändring och att den därmed 
är oföränderlig. (www.ne.se (a)) 
 
Liksom förändring har fenomenet ledarskap diskuterats historiskt. Den 
medeltida författaren Niccolò Machiavelli skriver om ledarskap i sin 
bok ”the Prince” där han även knyter ihop begreppet med förändring:  
 

”It must be considered that there is nothing more difficult to 
carry out, nor more doubtful of success, nor more dangerous to 
handle, than to initiate a new order of things. For the reformer 
has enemies in all those who profit by the old order, and only 
lukewarm defenders in all those who would profit by the new 
order, […].” 

    Källa: Machiavelli, *1469 †1527 

Machiavelli understryker i citatet en av svårigheterna med att leda 
förändring; att leda en förändring som de anställda instinktivt inte vill 
genomföra. Machiavelli menar att det inte hjälper att ledaren har 
medarbetare som stödjer honom i förändringsarbetet, eftersom de som är 
emot förändringen har en starkare motiverande kraft. 
 
Den problematik som Machiavelli belyser är i högsta grad aktuell även idag.  
Företag och dess ledare måste i likhet med ”de gamla grekerna” ta ställning 
till sin omvärld. Huruvida företagen kan anpassa sig till sin omvärld eller ej 
är ett mycket debatterat ämne. Hirschhorn (2002) konstaterar att förändring 
är något som ständigt pågår och något som i princip alla företag måste 
genomgå. Peters (1988) är mer radikal i sitt resonemang och menar att 
dagens organisationer och ledare måste acceptera att förändring är ett måste 

                                           
1 En mer utförlig diskussion kring detta begrepp, liksom begreppen ledare och manager, kommer att föras 
i avsnitt 3.2 ”Ledarskap”. 
 



Inledning 
 
 

-3- 

och att ledare måste lära sig älska förändring. Beer och Nohria (2000) 
instämmer med Peters (1988) angående nödvändigheten med förändring. 
Vidare påstår Beer och Nohria (2000) att dagens konsulter, företagsledare 
och akademiker är tämligen överens om att förändring är ett måste men att 
det finns stora grundläggande skillnader mellan deras sätt att se på 
förändring.  
 
För att definiera olika typer av förändringar är det möjligt att studera 
förändringens storlek samt hur många verksamhetsområden som berörs. 
Mintzberg och Westley (1992) beskriver fem former av förändringar2. De 
urskiljer två ytterligheter; revolutionära och gradvisa förändringar. Vad 
som skiljer dessa åt menar de Wit och Meyer (1998) är deras syn på 
förändringens omfattning samt tiden under vilken förändringen genomförs.  

1.2 Problemdiskussion 

En form av förändring som fått rubriker i media är de som inneburit att 
företag minskat antalet anställda. Denna form av förändring innebär en 
omvälvande process som är smärtsam för många och som ofta möts av 
högljudda protester, såväl från företagets omgivning som från de anställda. 
Besecker (2001) menar likt Machiavelli att det inte ligger i människans 
natur att vilja förändras. Författaren påstår istället att hon ständigt söker 
efter stabilitet i sin omgivning och mer eller mindre direkt motarbetar 
förändring. 
 
Det är knappast någon överdrift att påstå att det inte är en enkel och 
självgående process. För att det ska gå att genomföra de nödvändiga 
förändringarna och överkomma det eventuella motstånd som Besecker 
(2001) och Machiavelli talar om måste det finnas någon eller några som 
leder processen (Kotter 1995). Det handlar om ledarskap.  
 
Vi har tidigare nämnt att vi ska föra en mer djuplodande diskussion 
angående ledarskap i den teoretiska referensramen, men nedan presenteras 
dock hur Howell och Costley (2001) ser på ledarskap, detta för att läsaren 
redan här ska få en bild av vad ledarskap kan vara. 
 

                                           
2 Deras syn på förändring utvecklas under avsnittet 3.1 ”Organisationsförändringar”. 
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”Leadership is a process used by an individual to influence 
group members toward the achievement of group goals, where 
the group members view the influence as legitimate.”  

Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 4) 

Yukl (1998) gör gällande att ledarskap kan definieras på olika sätt, men att 
det i grunden handlar om hur en grupps arbete styrs mot uppsatta mål. En 
ledares roll är alltså enligt ovanstående definition att se till att 
gruppens/företagets mål blir uppfyllda, genom att på olika sätt påverka dem 
som i sin tur kan påverka uppfyllandet av de satta målen. Vi tror dock att 
det är svårt, om inte omöjligt, att genomföra förändringar utan en ledare 
som driver processen, särskilt den form av förändring som vi studerar. 
Kotter (1995) säger följande: 

 
”Transformation is impossible unless hundreds or thousands of 
people are willing to help, often to the point of making short-term 
sacrifices. Employees will not make sacrifices, even if they are 
unhappy with the status quo, unless they believe that useful 
change is possible.” 

 Källa: Kotter, 1995 (s. 63) 

Detta resonemang ligger i linje med hur vi ser på saken. Det krävs 
ledarskap för att förändra och för att få de anställda engagerade. 
Teoribildningen inom ledarskapsområdet är omfattande och det finns 
många som studerat fenomenet och definierat det utifrån olika variabler 
(Bass, 1990a). Inom ledarskapsteorin diskuteras olika stilar av ledarskap. 
Ska det vara en autokratisk ledare eller passar det bättre med ledare som 
månar om relationerna till de anställda? I samband med förändringar av det 
slag som vi vill studera, det vill säga förändringar som medför minskning 
av personal, kritiseras ofta ledaren och framställs ofta i media som den som 
ensam styr över företagets framtid. I denna studie kommer vi därför att 
lägga fokus på hur ledarna själva uppfattar sitt beteende under dessa former 
av förändringsarbeten. 
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1.3 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att ta reda på om det utifrån ledares beteende i 
förändringar som innebär personalnedskärningar går att skönja någon 
ledarstil som kan anses mer lämpad för att åstadkomma ett önskvärt resultat 
i nämnda förändringar. 

1.3.1 Problemfrågor 

Inom ramen för syftet vi presenterade ovan avser vi att med vår studie 
besvara följande frågor: 
 

•  Vad anses, från ett ledarperspektiv, vara det viktigaste för en ledare i 
genomförandet av förändringar som medför minskningar av 
personalen? 

•  Är det möjligt att, utifrån ledares beteende, urskilja någon specifik 
ledarstil som karakteriserar ledare av förändringar som medför 
minskningar av personalen?  

1.4 Avgränsningar 

Vi har i och med de val vi har gjort i den här studien gjort många 
avgränsningar och vi avser inte att redogöra för alla. Det finns dock två 
som vi anser vara relevanta att understryka. Den första avgränsningen som 
vi har gjort är att vi valt att utgå från ett ledarperspektiv, och därmed bara 
studerat ledarens syn på sin roll i förändringar som innebär att 
personalstyrkan minskas. 
 
Den andra avgränsningen som vi anser vara av sådan vikt att den behöver 
belysas rör typen av förändring. Det finns många olika sorters förändringar 
och de kräver olika saker från dem som leder dessa. Vi har valt att titta på 
en typ av förändring; sådana som medför minskningar i antalet anställda.  
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Kapitel 2
Metod

Det övergripande syftet med vårt metodkapitel är att för 
läsaren återskapa arbetsgången i denna uppsats. För att 
läsaren ska ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om 
vårt tillvägagångssätt ska vi klargöra vår syn på 
vetenskap och var i den metodologiska diskussionen vi har 
tagit vårt avstamp. Valet av studie och hur densamma har 
genomförts är ytterligare ett avsnitt som vi vill belysa för 
läsaren. Den avslutande delen är ägnad åt att diskutera de 
för- och nackdelar, med vår valda metod, som vi har 
upptäckt under arbetets gång.

2 Metod 
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2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom vetenskapsfilosofin finns det flera olika inriktningar, men det är dock 
två ytterligheter som ofta tas upp som typexempel: positivism och 
hermeneutik. Den centrala frågan i denna diskussion är huruvida det är 
meningsfullt eller inte att studera saker som inte direkt går att kvantifiera 
och/eller falsifiera. Positivismen hävdar att så inte är fallet och dess 
förespråkare menar att det som inte går att mäta och/eller verifiera inte är 
meningsfullt att studera. (Lundahl & Skärvad, 1999)  
 
Hermeneutikerna har en motsatt syn och anser trots mätsvårigheterna att 
det kan vara relevant att studera fenomen som inte uppfyller de av 
positivisterna uppställda kraven på vad som är vetenskap. Vid sidan av 
detta anser förespråkarna av hermeneutiken att vetenskapens kärna är att 
skapa förståelse för hur människor uppfattar sin livsvärld. Sådan kunskap 
kan inte erhållas genom objektiva mätningar, istället genereras den 
kunskapen genom tolkningar av sättet på vilket en individ agerar och 
uttrycker sig. Enkelt uttryckt strävar inte hermeneutikerna efter att beskriva 
världen som den faktiskt är utan snarare att beskriva den så som människor 
i olika situationer uppfattar den. (Hartman, 1998) 
 
Studien vi genomfört syftar till att skapa förståelse för ett socialt fenomen 
och är grundad på intervjuer, i vilka olika individer har gett sin bild av 
fenomenet och sin syn på den egna verkligheten. Vår syn på vad som ligger 
inom ramen för vetenskaplig forskning ligger närmare det hermeneutiska 
synsättet än det gör det positivistiska. För att utveckla diskussionen om 
vetenskap och den hermeneutiska syn som vår studie grundar sig på, ska vi 
nedan diskutera två för oss centrala begrepp; förförståelse och sanning.  

2.1.1 Förförståelse 

I den hermeneutiska kunskapsutvecklingen har den tolkandes syn på det 
som ska studeras samt tidigare erfarenheter avgörande betydelse. För att en 
forskare ska kunna förklara fenomen måste han tolka det som han möter i 
sin undersökning. Den tolkning forskaren gör är färgad av den förförståelse 
av fenomenet som denne har. Svårigheten med förförståelse är att för 
någon annan redovisa vilken förförståelse den som tolkat påverkades av vid 
tolkandet. (Gilje och Grimen, 1992)  
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Förförståelse

Figur 2.1: "Den hermeneutiska spiralen"
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999 (s. 220), egen bearbetning

Förmågan att redovisa förförståelse är något som Larsson (i Starrin och 
Svensson, 1994) diskuterar som ett av flera kvalitetskrav i den kvalitativa 
studien3. Han menar att perspektivmedvetenhet är avgörande för huruvida 
det ska gå att granska och bedöma kvaliteten på en studie. Inom 
hermeneutiken används den hermeneutiska spiralen för att beskriva hur 
kunskap genereras inom ramen för detta synsätt. Utgångspunkten är att 
forskaren har en viss förförståelse för ett visst fenomen. Förståelsen 
utvecklas allteftersom forskaren samlar in och tolkar material och i 
processen skapas ny kunskap. Språket spelar en avgörande roll eftersom 
den nya förståelsen utvecklas i dialog med andra individer. Processen 
beskrivs schematiskt i figur 2.1. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999) 
 

 
Förförståelsen hos en individ påverkas av åtskilliga faktorer. Gilje och 
Grimen (1992) belyser tre parametrar; språk och begrepp, trosuppfattningar 
samt individuella personliga erfarenheter. Förförståelsen hos en individ blir 
därmed en svårdefinierad företeelse eftersom den hela tiden förändras. Att 
förståelsen förändras är något som i allra högsta grad gäller i vårt fall, då 
våra kunskaper allteftersom fördjupats inom vårt studieområde. 
Utgångspunkten för vår förförståelse är som diskuterats svår att redogöra 
för. Vad vi trots detta kan hävda är att vi i hög grad påverkats av våra 
studier vid Linköpings universitet, där vi har lärt oss ett visst tankesätt och 
vikten av ett kritiskt förhållningssätt. 
 
I vår empiriska studie har vi trots svårigheten försökt att åtminstone skrapa 
lite på ytan. Exempelvis har vi ställt frågor angående bakgrund samt 

                                           
3 Den kvalitativa studien diskuteras mer ingående i avsnitt 2.3 ”Kvalitativ fallstudie”. 
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händelser som respondenterna anser har påverkat dem i sitt ledarskap. Det 
gav givetvis inte en fullständig bild, men det bidrog till att vi, som 
författare, kunde få en antydan av vilken förförståelse våra studieobjekt har 
och vad som ligger bakom den tolkning av fenomenet som de har förmedlat 
till oss.  

2.1.2 Sanning 

Utifrån det vetenskapliga synsätt som diskuterats ovan anser vi det även 
relevant att diskutera sanningsbegreppet. Vår studies trovärdighet4 vilar på 
antagandet om att det våra respondenter berättat för oss verkligen stämmer. 
Det finns enligt Hartman (1998) två grundläggande inriktningar. Den ena 
inriktningen hävdar att det finns en objektiv sanning som är 
individoberoende, vilka kallas realistiska sanningsteorier.  Den andra 
inriktningens förespråkare menar att sanning är beroende av 
kunskapssubjektet5 och deras teorier kallas för icke realistiska teorier. Den 
vanligaste synen inom den icke realistiska teorin gör gällande att någonting 
är sant om det stämmer överens med de andra trosföreställningarna som ett 
kunskapssubjekt har. 
 
Enligt vår tolkning av Hartman (1998) ligger den icke realistiska synen 
närmare den syn på vetenskap som vi har. Vi anser att sanning, vid 
studerande av sociala fenomen samt hur dessa tolkas av de inblandade, inte 
går att diskutera objektivt. De som studerats har gjort sina subjektiva 
tolkningar utifrån den egna förförståelsen samt utifrån deras övriga 
sanningar. Det är sedermera dessa subjektiva tolkningar som de förmedlat 
till oss som sanningar. Vi tror att vi genom att varit medvetna om detta och 
försökt att förstå respondenternas förförståelse och andra sanningar, och 
därefter tagit detta i beaktning vid bearbetningen av det empiriska 
materialet, har vi kunnat undvika att övertolka dessa sanningar. 

2.2 Induktion/Deduktion 

När en forskare genomför en studie måste han redogöra för hur han ämnar 
förhålla sig till redan existerande teorier. Han kan antingen välja att utgå 
från det som redan finns och utifrån den befintliga teorin formulera 

                                           
4 En utförligare diskussion om studiens trovärdighet förs i stycke 2.5.2 ”Uppsatsens trovärdighet och 
allmängiltighet”. 
5 Kunskapssubjektet är den person som uttrycker något. 
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Teori
(Modell)

Verklighet
(Mätning, tolkning)

Hypoteser

Observationer Observationer

Generalisering

Deduktiv ansatsInduktiv ansats

Figur 2.2: "Induktiv och deduktiv ansats"
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999 (s. 218), egen bearbetning

hypoteser som han sedan i sin studie försöker styrka, vilket refereras till 
som deduktion. Alternativet är att forskaren väljer utan att låta sig färgas av 
tidigare studier studera verkligheten, så kallad induktion. Hur induktion och 
deduktion förhåller sig till varandra illustreras i figur 2.2. Gummeson 
(2000) säger apropå skillnaden mellan den deduktiva och den induktiva 
ansatsen: 
 

”In practice, only the starting point for research separates 
deductive and inductive research – but this is a very significant 
distinction.” 

Källa: Gummesson, 2000 (s. 64) 

För Gummesson (2000) är den deduktiva ansatsens primära användning att 
testa redan existerande teorier, medan den induktiva ansatsen är källa till 
nyproduktion av teori. 
 

 
Vi diskuterade tidigare i kapitlet att vi anser oss vara närmare det 
hermeneutiska synsättet än vad vi är det positivistiska. Vi har också 
diskuterat begreppen förförståelse och sanning. Med utgångspunkt i förda 
resonemang anser vi det inte vara relevant att göra en klar skillnad mellan 
angreppssätten. Vad Gummesson (2000) säger, och vi håller med om, är att 
den springande punkten är var studien tar sin början. Hartman (1998) 
poängterar också han vikten av utgångspunkten. Vi menar i enlighet med 
Gummesson (2000) att forskning innebär en iteration mellan induktion och 
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deduktion. Klart blir bara huruvida utgångspunkten var teoretisk eller 
empirisk. Vi hävdar dock att inte heller denna startpunkt är speciellt lätt att 
klargöra, i vårt fall uppstår en diskussion likt den som förs om hönan och 
ägget. Vi hade visserligen en idé om att det borde finnas en viss ledarstil 
som är förhärskande i samband med en viss typ av förändringar, och gick 
därmed inte helt förutsättningslöst ut och studerade verkligheten. Även 
Hartman (1998) beskriver detta problem. Han säger exempelvis att ett av 
de stora problemen med induktion är att det inte är möjligt att som forskare 
vara teorineutral i sin undersökning; det är omöjligt att inte påverkas av sin 
förförståelse. Vi håller med Hartman om problemet med induktionen och 
anser att vår process kan liknas vid den förståelseutveckling som beskrivs i 
den hermeneutiska spiralen6. Vi hade när vi började vår undersökning en 
bild av ledarskap och förändringsprocesser. Denna bild har allteftersom vi 
fördjupat oss teoretiskt och empiriskt i ämnet förändrats och vår förståelse 
har utvecklats.  
 
Utifrån det resonemang som Gummesson (2000) för, om att det som är 
intressant är utgångspunkten, kan vi hävda att det nog var ägget som kom 
först och att vi ligger närmare det induktiva hållet än vad vi gör det 
deduktiva. Vi utgick inte från en teori som skulle verifieras eller falsifieras, 
utan snarare såg vi ett intressant fenomen som vi ville studera. 

2.3 Kvalitativ fallstudie 

För att kunna studera de för uppsatsen intressanta individerna, deras 
livsvärld och syn på ett visst fenomen ansåg vi att den mest lämpade 
metoden var den kvalitativa. Vi valde att genomföra intervjuer där 
kunskapssubjekten relativt fritt fick ge uttryck för sin syn på fenomenet. På 
så sätt har vi kunnat skaffa oss en viss uppfattning om deras förförståelse 
och livsvärld. Därmed kan vi utifrån Starrin och Svensson (1994) 
återkoppla till Hartmans (1998) resonemang i stycke 2.1.2 angående studiet 
av sociala fenomen. Författarna menar att det inom social forskning ofta 
pågår en debatt om distinktionen mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning. I avsnittet 2.1 vetenskapligt förhållningssätt berörde vi 
positivismens krav på mätbara data vilket kan likställas med Lekvall och 
Wahlbins (2001) kvantitativa undersökningar som åsyftar till insamlandet 
av mätbar data som kan uttryckas i siffror. Eftersom vi istället var 
intresserade av att ta reda på vad chefer, i sina roller som ledare, tycker om 
                                           
6 Se figur 2.1 ”Den hermeneutiska spiralen”. 
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vissa fenomen anser vi i likhet med Alvesson och Sköldberg (1994) att en 
kvalitativ metod var att föredra. Dessa författare menar att ett särmärke 
mellan kvalitativa undersökningar och kvantitativa dylika är att i den första 
utgår forskaren från studiesubjektens perspektiv. Hartman (1998) definierar 
metoden enligt följande: 
 

”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker 
nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp 
individer.”  

Källa: Hartman, 1998 (s. 239) 

För att skapa förståelse för ledarnas livsvärld genomförde vi intervjuer, där 
urvalet bestod av fem olika individer med olika bakgrunder och 
erfarenheter. Deras olikheter var en av de urvalsgrunder som vi använde 
oss av7. Metoden vi har använt oss av kan närmast liknas vid det som 
Lundahl och Skärvad (1999) beskriver som en fallstudie. De påstår att 
kvalitativa fallstudier är den vanligaste formen av kvalitativa studier och att 
fallstudier nästintill har blivit synonymt använt vid utförandet av kvalitativa 
studier. Författarna påstår att vad som vanligtvis brukar karakterisera en 
fallstudie är att det är en undersökning som endast innefattar ett eller ett 
fåtal fall, vilka däremot studeras väldigt ingående. De menar vidare att ett 
fall kan vara en individ, en grupp, en händelse med mera. Det relevanta 
fallet bestäms därefter av forskaren och dennes problemfråga. 

2.4 Praktiskt tillvägagångssätt 

Det första vi tog ställning till var vilken typ av information vi behövde för 
att kunna besvara vårt syfte. Enligt bland andra Lundahl och Skärvad 
(1999) finns det två kategorier av källor till information som diskuteras i 
samband med studier av detta slag. Dessa är primära och sekundära källor 
varav den förstnämnda kategorin är källor som samlas in specifikt för en 
studie, exempelvis intervjuer, enkäter osv. Den andra kategorin, sekundära 
källor, består enkelt sett av all annan information som är av värde för 
studien och består oftast av annat skrivet material. Vi börjar med att 
beskriva de sekundära källorna som vi har använt oss av för att sedan 
diskutera de primära källor som ingår i studien. 

                                           
7 Urvalet diskuteras mer utförligt i avsnitt 2.4.3 ”Intervjuer”. 
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2.4.1 Sekundära källor  

För att kunna genomföra en studie är det viktigt att ha en bild av vad som 
redan finns dokumenterat. Vi har för att skaffa oss en bild av det valda 
ämnet använt oss av en mängd olika källor. Linköpings 
universitetsbibliotek har varit utgångspunkten för vårt sökande och med 
hjälp av bibliotekets databaser samt vår handledare har vi sökt vår 
information. Vad beträffar Internet har vi valt att inte använda det i så stor 
utsträckning, då vi upplever det svårare att bedöma källornas tillförlitlighet. 
Däremot anser vi tillförlitligheten vara mycket högre avseende bibliotekets 
databaser då det är utvalda tidsskrifter som återfinns i dessa. Självklart är 
detta ingen kvalitetsgarant, men vi anser det ändå vara mindre risk att vi 
där skulle ha hittat artiklar av låg kvalitet genom den här metoden jämfört 
med om vi skulle ha använt oss av Internet. 
 
För att avgöra om vi hittat relevanta artiklar och författare har vi tittat i de 
olika artiklarnas källförteckningar. Därmed har vi kunnat se vilka författare 
som återkommande används som referenser. Denna snöbollsliknade 
sökmetod8 har givit oss en god insikt i vilka författare som är de mest 
ansedda och krediterade inom ämnet. Vi grundar även detta på att en annan 
viktig källa till information har varit vår handledare och hans kollegor på 
ekonomiska institutionen vid Linköpings universitet. Dessa personer har 
bidragit med goda insikter rörande intressanta artiklar och författare. Vi är 
övertygade om att vi hade kunnat finna fler författare, men vi tror oss 
funnit seriösa och tongivande författare som ofta används som referenser i 
samband med ledarskapsstudier. 

2.4.2 Primära källor 

För att kunna genomföra vår uppsats räckte det inte med att enbart göra en 
litteraturstudie, utan för att kunna föra en intressant analys ville vi även 
diskutera med ledare som har lång erfarenhet av förändringsarbete. Detta 
för att förstå hur de tänker kring detta ämne, och framförallt hur de ser på 
sin egen roll i denna komplicerade process. Vi valde att utföra intervjuer 
istället för enkäter då vi är av uppfattningen att svaren blir mer uttömmande 
vid en intervju.  

                                           
8 Kan liknas vid Hartmans (1998) urvalsmetod, vilken innebär att forskaren efter eget tycke väljer någon 
eller några studieobjekt. Forskaren låter sedermera dessa rekommendera vilka som ytterligare ska 
studeras. 
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2.4.3 Intervjuer 

Planering av intervjuerna 
Vi hade inför vår uppsats önskemål om att personerna vi ville intervjua 
skulle befinna sig på betydelsefulla positioner och inneha någon form av 
formell ledarposition, gärna vd-post. Detta berodde på att vi vill skriva 
utifrån ett ledarperspektiv. Självklart ville vi även att personerna skulle ha 
erfarenhet av någon form av betydande personalnedskärning inom deras 
organisation då studiet av ledarskap i denna process är vårt syfte med 
uppsatsen. 
 
Vårt urval har påverkats av ett flertal skilda faktorer. Den första faktorn har 
att göra med studiesubjektens tillgänglighet. Då dessa personer sitter på 
höga positioner inom olika organisationer har vårt urval till stor del styrts 
av just deras tillgänglighet och detta kan enligt Hartman (1998) betecknas 
som ett tillfällighetsurval. Den andra faktorn som styrt urvalet är våra egna 
personliga kontaktnät. Likt den första faktorn kan denna diskuteras under 
det som Hartman (1998) kallar tillfällighetsurval. Den tredje och sista 
faktorn som har påverkat urvalet är att vi utifrån de två tidigare nämnda 
faktorerna har strävat efter att välja ut ledare som är så olika varandra som 
möjligt. Gummesson (1985) menar att i samband med fallstudier kan ett 
spritt urval bidra till att studiens allmängiltighet höjs. 
 
Vårt slutgiltiga urval bestod av fyra personer med vd-befattning och en 
ekonomichef. Av dessa var tre män, men vi kommer inte att lägga någon 
vikt vid det här och således ämnar vi inte föra någon genusdiskussion. Vi 
anser emellertid ämnet vara intressant, men vi är av åsikten att vi studerat 
alltför få fall för att kunna dra någon allmängiltig slutsats angående 
eventuella skillnader, samtidigt som vi inte heller noterade någon 
betydande skillnad mellan männens och kvinnornas svar. Antalet anställda 
på företagen för vilka dessa personer arbetade varierade från över tusen 
anställda till ett tiotal. Vi tänker inte heller dra några stora växlar utifrån 
företagens storlek. Vi ämnar däremot, där vi anser det vara lämpligt, 
påpeka eventuella skillnader mellan ledarnas uttalanden, som vi tror kan 
tänkas bottna i företagens olika storlekar. Företagen verkade inom olika 
branscher, men av anonymitetsskäl har vi valt att inte nämna personerna 
eller företagen vid namn. 
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Innan intervjuerna tog sin början sammanställde vi en intervjuguide9 vilken 
vår handledare hjälpt oss att revidera. Vid utformandet av frågorna utgick 
vi från två ämnesområden: ledarskap och nedskärningsförändringar. Med 
dessa två ämnesområden som utgångspunkt bad vi respondenterna att 
redogöra för sina åsikter och berätta om sina erfarenheter av att leda under 
dessa förändringar. 

Intervjuteknik: standardisering och strukturering  
Vår tanke med intervjuerna var att de skulle fortlöpa i dialogform där vi 
ville ge respondenterna stor frihet att uttrycka sig om sina egna upplevelser. 
Eftersom vi inte alltid ställde frågorna i samma ordning som tidigare 
intervju samt att vi gav respondenterna stor svarsfrihet kan vår 
intervjuteknik jämföras med det som Patel och Davidson (1994) benämner 
ostrukturerade intervjuer med låg nivå av standardisering. Viss 
standardisering hade vi dock i och med att vi såg till att vi under alla 
intervjuer behandlade samma diskussionsfrågor. Då vissa respondenter 
behandlade en del frågor innan vi hann ställa dem föll det sig emellertid 
naturligt att ordningen på frågorna inte följde samma mönster vid alla 
intervjutillfällen. Angående strukturen var intervjuerna helt ostrukturerade 
vilket enligt Patel och Davidson (1994) innebär att respondenterna inte 
hade några färdiga svarsalternativ. Följden blev att respondenterna inte 
alltid svarade fullt ut på frågorna. I dessa fall valde vi att ställa följdfrågor 
för att få ett fullständigt svar. När vi kände oss osäkra på vad respondenten 
menade valde vi att ställa ledande följdfrågor i form av ”Vi tolkar det som 
att du menar på följande sätt… är det korrekt uppfattat?”. Kvale (1997) 
benämner detta som en lämplig teknik att använda sig av vid kvalitativa 
forskningsintervjuer. I några av fallen verifierade respondenterna våra 
tolkningar och i de andra fallen valde de att strukturera om sina svar vilket 
resulterade i att vi kunde undvika misstolkningar.  

Utförandet av intervjuerna 
Vi har för vår studie utfört två typer av intervjuer. Den ena är den 
personliga intervjun och den andra telefonintervjun. Totalt genomförde vi 
fem intervjuer varav två var per telefon. Intervjusessionerna varade mellan 
trettio minuter och en timme. Denna variation berodde på att 
respondenterna hade olika långa utläggningar angående de olika 
diskussionsområdena. Variationen i tid berodde till stor del på hur mycket 
varje respondent berättade om sin bakgrund. Trettio minuter kan tyckas lite, 
men denna respondent hann trots det behandla de frågor vi ställde. 
                                           
9 Se bilaga 1. 
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Dokumenteringen av det insamlade materialet är en viktig fråga. Vi ville 
använda bandspelare för att vara säkra på att få med allt det som 
respondenterna hade att säga. Vi ansåg även att det var viktigt att hålla 
beskrivningen av det empiriska materialet så fritt som möjligt från våra 
egna tolkningar. Innan bandspelaren användes gavs respondenterna 
möjlighet att invända.  
 
Vi anser att vi i samband med intervjuerna uppfyller det som Lantz (1993) 
kallar det psykologiska utrymmet, vilket innebär att både respondenten och 
intervjuaren ska ges utrymme för tid och eftertanke. Vi grundar detta på det 
faktum att vi innan intervjuerna tog sin början gav respondenterna allmän 
information om intervjuernas innehåll och information om oss själva. Detta 
gjorde vi för att respondenterna skulle lära känna oss lite bättre och därmed 
skapa ett förtroende. Vi klargjorde att en av oss skulle fungera som 
huvudintervjuare och den andre skulle ta anteckningar samt att ställa 
uppföljande frågor om denne kände att det var något som saknades. 
 
Lantz (1993) tar även upp en andra faktor, vilken är den rumsliga 
utformningen. Denna behandlar intervjulokalens fysiska utformning och 
den har vi ej kunnat styra över. Detta eftersom alla intervjuer ägde rum i 
respondenternas respektive kontorslokaler. Tanken med den rumsliga 
utformningen är att den skall vara så god som möjligt för att en intervju ska 
kunna genomföras. Då alla respondenterna har intervjuats i sina egna 
företagsmiljöer anser vi att de borde ha känt sig bekväma vid 
intervjutillfället och att det således borde ha inneburit att störande moment 
minimerats. 

Bearbetning av intervjumaterialet 
Efter att intervjuerna genomförts transkriberade vi dem, vilket innebär att 
vi har skrivit ned, ord för ord, vad respondenterna sade. Anledningen till att 
vi valde att transkribera intervjuerna var att vi bedömde att det skulle 
underlätta för oss att i efterhand plocka ut relevanta citat samt att få en 
överblick av vad som sades under intervjuerna utan att alltid behöva lyssna 
på bandet.  
 
Innan vi använde oss av några citat gav vi respondenterna möjlighet att 
granska transkriberingarna. Tre av de fem respondenterna gav oss svar i 
vilka de godkänt transkriberingarna. Även om alla fem respondenter inte 
svarade anser vi inte ha något problem att uppfylla etikidealet då alla 
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respondenter figurerar som anonyma. De hade även, redan vid 
intervjutillfällena, givit oss tillstånd att använda belysande citat. 

2.5 Metoddiskussion 

Vid genomförandet av denna uppsats fanns det många aspekter att ta 
hänsyn till. Avslutningen av metodkapitlet har vi valt att ägna åt att 
diskutera tillvägagångssättet samt hur vi ser på studiens trovärdighet och 
allmängiltighet. 

2.5.1 Diskussion kring tillvägagångssättet 

En diskussion kring val av sekundära källor är befogad då ämnesområdet 
ledarskap är tämligen exploaterat inom forskarvärlden. Det har därför varit 
omöjligt för oss att gå igenom den uppsjö av verk som har producerats. Vi 
har helt enkelt varit tvungna, efter eget tycke men också med hjälp av vår 
handledare, att gallra bland all text. Det faktum att vi fått hjälp med att 
utvälja författare inom området har bidragit till att vi anser att vi har hittat 
relevant litteratur. Vi bedömer även att den litteratur vi valt att använda på 
ett tydligt sätt hjälper oss att besvara vårt syfte. Trots detta kan givetvis 
olika åsikter finnas angående vårt användningssätt av den samma. Vi har 
dock använt den i vår teoretiska referensram på ett sätt, som i vårt tycke, 
speglar en allmän och lättförståelig bild över vilka ledarskapstilar som är de 
mest vedertagna. Vid användandet av sekundärinformation existerar dock 
alltid risken att informationen inte är aktuell och detta bör beaktas. Det 
skulle kunna vara så att andra forskare, i skrivande stund, håller på att 
utveckla ett nytt revolutionerande sätt att se på olika ledarskapstilar och att 
vi därför inte har fått tillgång till denna information. 
 
Vilket tidigare nämnts består våra primära källor av intervjumaterial. 
Urvalet styrdes till viss del av våra personliga kontakter och det anser vi 
vara positivt för studiens trovärdighet. Vi menar detta eftersom vi tror att 
det har haft en lugnande effekt på dem vi har intervjuat; de vet att de kan 
lita på oss när det gäller saker som anonymitet och möjlighet att godkänna 
det som sagts. Vi är även av uppfattningen att det faktum att de vi 
intervjuat hade någon form av relation till oss minskade risken att de skulle 
romantisera sina egna ageranden och beteenden för att inte framstå i dålig 
dager. Likaledes vill vi påstå att risken att respondenterna svarade med vad 
de trodde att vi ville höra och inte vad de faktiskt tyckte och tänkte 
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reducerades. Denna risk anser vi dock vara relativt liten även utan den 
personliga kontakten. Det grundar vi på det faktum att de personer vi 
intervjuade kommer att framstå som anonyma i vår uppsats; något vi 
berättade för dem vid intervjuernas början.  
 
Bandspelarens vara eller icke är något som en intervjuare måste fundera 
kring. Med hänvisning till ovanstående resonemang, och vårt 
förtroendekapital hos dem som intervjuats, tror vi inte att det medförde att 
de upplevde någon ytterligare stress för att vi använde oss av bandspelare. 
De fick som tidigare nämnts även ge sitt godkännande innan intervjun 
påbörjades. 
 
Hartman (1998) diskuterar tumregler som är viktiga för induktiva studier. 
Det ska finnas ett rimligt stort urval. Det är detta som vi ser som den största 
bristen med vårt urval, antalet respondenter. En större population skulle ha 
höjt trovärdigheten för vår undersökning. Då respondenterna uppgav 
liknande svar, trots att de kom från olika bakgrunder och arbetade inom 
olika typer av organisationer, vill vi ändå påstå att urvalet varit i någon 
mening representativt och tillräckligt för att ge en indikation på vilken 
ledarstil som används i nedskärningsprocesser. Detta för oss in på nästa 
Hartmanregel, nämligen att det ska finnas en regelbundenhet i den 
insamlade empirin. Sedan går han vidare och tar upp tre ytterligare regler; 
att rätt saker har studerats för att rättfärdiga de slutsatser som dras, att det 
skulle gå att göra samma studie igen och få samma resultat, samt slutligen 
att forskaren tror att den generella slutsats som han drar verkligen stämmer. 
Även dessa punkter ser vi att vi princip uppfyller, vi är övertygade om att 
det som vi kommit fram till i vår analys är något som går att överföra till en 
större population än den studerade.  

2.5.2 Uppsatsens trovärdighet och allmängiltighet 

En allmän kritik som brukar föras gentemot kvalitativa fallstudier är dess 
svårighet att komma fram till generaliserbara resultat (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). För att inleda vår diskussion kring kvalitet och 
trovärdighet vill vi inleda med ett citat: 
 

”Quality is an unusually slippery concept, easy to visualize and 
yet exasperatingly difficult to define,” 

Källa: Garvin i Gummesson, 2000 (s. 157) 
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Med citatet vill vi belysa att det inte är självklart i studier av sociala 
fenomen vad som är kvalitet, men samtidigt är det avgörande för nyttan och 
allmängiltigheten av studien. Hartman (1998) tar upp generalisering som 
ett av de största problemen med ett induktivt arbetssätt och menar att 
forskare ofta drar för stora slutsatser. Vi använder istället för begreppet 
generalisering ordet allmängiltighet som ofta diskuteras i två dimensioner; 
intern och extern validitet. Med intern validitet menas enligt Yin (1994) 
den interna logik som finns i uppsatsen. Vi ser detta som ett uttryck 
för ”den röda tråden”; vi anser självklart att vårt resonemang är klart och 
tydligt. Den externa delen av validitetsbegreppet rör huruvida det som 
kommer fram i studien är applicerbart på andra fall än de studerade. Vi kan 
bara med säkerhet uttala oss om de fall som vi faktiskt har studerat, men vi 
kan utifrån vår studie skapa förståelse för hur ledare arbetar i nedskärningar. 
Vi anser oss kunna säga detta eftersom det finns en hög grad av 
samstämmighet mellan våra fall. 
 



 

 

Kapitel 3
Teoretisk referensram

Den teoretiska referensramen behandlar de teorier om 
ledarskap som vi anser vara relevanta för analysen av 
vårt problem. Den kan liknas vid en verktygslåda där de 
olika verktygen används för att bearbeta och analysera 
det insamlade materialet. För att på ett förståeligt och 
överskådligt sätt beskriva våra verktyg har vi valt att utgå 
från teorier om ledarstilar vilka är allmänt vedertagna 
och även skrivna av välrenommerade författare. För att 
klara av att presentera detta på ett bra sätt har vi använt 
redan befintliga uppdelningar som vi anser vara tydliga, 
då ledarskap och ledarstilsteorier är väldigt 
mångfacetterade ämnesområden. Innan vi går in på 
ledarskapet och dess stilar kommer vi att utifrån en modell 
av Mintzberg och Westley (1992) ge en bild av hur det går 
att se på organisatoriska förändringar. Vi gör det för att 
läsaren ska ha med sig detta som en bakgrund när vi 
sedan går vidare och analyserar vår insamlade empiri.

3  

Teoretisk referensram 
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3.1 Organisationsförändringar 

Vi diskuterade i bakgrunden och i problemformuleringen att det finns olika 
sätt på vilka en organisation kan förändras. Vi är av åsikten att varje 
förändring är unik, men att det trots denna exklusivitet finns ett klart 
förklaringsvärde i att kategorisera olika former av förändringar. Vi har, 
vilket framgår i avsnittet 1.4 avgränsningar, begränsat vår studie till 
förändringar som innebär nedskärningar i personalstyrkan. Vad vi vill göra 
i denna del av referensramen är att ge en teoretisk förklaring till 
organisatorisk förändring. Syftet är dock inte att ge en fullständig bild utan 
snarare att utifrån några aktade författare beskriva fenomenet samt att sätta 
in förändringar som innebär nedskärningar i en kontext. För att göra det 
kommer vi att utgå från en skala som beskrivs av Mintzberg och Westley 
(1992)10.  
 
Mintzberg och Westley (1992) har i sin beskrivning av 
organisationsförändringar delat upp organisationen i åtta olika variabler.  
Av dessa åtta delar av organisationen har de sedan bildat en matris11 . 
Längst ned i matrisen återfinns personal och faciliteter. Förändringar av 
dessa är enligt författarna de mest konkreta som ett företag gör. Ju högre 
upp mot kultur och vision man kommer desto mer abstrakta blir 
förändringarna. Författarna menar även att ju högre upp på skalan den 
variabel som ska förändras befinner sig desto mer omfattande och 
komplexa blir förändringarna. De säger exempelvis att det är svårt, om inte 
omöjligt, att förändra kulturen utan att ändra visionen, vilket även gäller 
omvänt. Det är dock inte lika svårt att förändra faciliteter utan att förändra 
de andra delarna. Sammanfattningsvis kan sägas att förändringsprocesser 
kan begränsas nedifrån och upp men inte uppifrån och ner.  
 
Författarna har delat in variablerna i två sfärer: en där förändringarna mer 
berör organisationens inre utseende och tillstånd, och en där förändring 
handlar om organisationens strategi och vart den är på väg.   
 
 
 
 
 

                                           
10 Se figur 3.2 ”Comprehensiveness of organizational change”. 
11 Se tabell 3.1 ”Contents of organized change”. 
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Transformational Leader

More
Concrete
(Action)

VisionMore
Conceptual
(Thought)

Change in strategy
(direction)

Change in organization
(state)

Structure

Systems

People Facilities

Programs

Positions

Culture

Tabell 3.1: "Contents of organized change"
Källa: Mintzberg & Westley, 1992 (s. 40), egen bearbetning

 
Den form av förändring som vi vill studera, förändringar som medför 
personalminskningar, kan ses som en isolerad förändring eller vara del av 
en större sådan. De Wit och Meyer (1998) hävdar att nedskärningar i 
personalstyrkan ofta inte berör de övre delarna i Mintzbergs och Westleys 
(1992) modell och därmed inte kan klassas som en strategisk förändring, 
utan snarare en operativ förändring. Även Hofer (i Mintzberg & Westley, 
1992) gör den distinktionen. Han delar upp vad han kallar för 
helomvändningar12 i två olika kategorier: operationella och strategiska. Där 
de strategiska per definition berör den översta nivån i Mintzbergs och 
Westleys (1992) tabell 3.1. Han menar likt de Wit och Meyer (1998) att 
kostnadseffektivisering och nedskärningar oftast är operationella 
förändringar vilka således skulle beröra undre hälften av Mintzbergs och 
Westleys (1992) matris. Utifrån sin indelning går sedan Mintzberg och 
Westley (1992) vidare och gör en figur, vilken visas nedan, av hur de ser på 
företaget och förändring där de även diskuterar andra variabler som vi 
anser var viktiga för att skapa förståelse för förändringar. 
 
Mintzberg och Westley (1992) diskuterar förändring i samma termer som 
vi diskuterar vår studies angreppssätt; induktion eller deduktion. En 
induktiv förändring går från det konkreta till det konceptuella och det 
motsatta gäller för en deduktiv förändring. Den deduktiva kallas ibland för 
den planerande och innebär en förändring där ledningen innan har gjort upp 
en plan för hur det ska se ut efter förändringen och hur företaget ska ta sig 

                                           
12 Egen översättning. Författarens eget begrepp är ”Turnarounds”. 
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Figur 3.1: "Levels of organizational change"
Källa: Mintzberg & Westley, 1992 (s. 42), egen bearbetning

dit. En induktiv förändring innebär en förändring inifrån, där de anställda är 
mer delaktiga. Den förändringsform som vi studerar är ett klart fall av 
deduktiv förändring, där ledningen tar initiativ till förändringen och sedan 
driver den. 

 
För att beskriva förändringen diskuterar Mintzberg och Westley (1992) tre 
dimensioner: vem som tar initiativ, planering, och bemötande. När det 
gäller den första dimensionen handlar det om huruvida det kommer 
uppifrån eller nedifrån. I vårt fall är det tydligt att det kommer uppifrån; det 
känns inte troligt att anställda skulle ta initiativ till att kollektivt säga upp 
sig själva. Den andra dimensionen menar författarna handlar om huruvida 
det finns en plan för förändringen som följs eller om det är så att planen 
kommer till längs vägen och utvecklas hela tiden. Inte heller här känner vi 
att det råder någon större tvekan om vad som är relevant för oss. För att på 
ett lagligt sätt kunna säga upp folk, i någon större omfattning, krävs en plan 
och en klar planering för vad som ska göras. Den sista dimensionen gäller 
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Piecemeal FocusedRevolutionary IncrementalIsolated

Figur 3.2: "Comprehensiveness of organizational change"
Källa: Mintzberg & Westley, 1992 (s. 43), egen bearbetning

det mottagande som en förändring får; om den får stöd eller om den möts 
av aktivt eller passivt motstånd. Machiavelli13 menar att förändringar möts 
mestadels av motstånd och vi håller med honom i detta fall. Vi tror 
spontant att en nedskärning möts av aktivt motstånd, men att ledaren här till 
stor del kan påverka denna dimension genom sitt beteende. 
 
Med utgångspunkt i figur 3.1 går det sedan att beskriva olika typer av 
förändringar 14 . Det finns två ytterligheter när det gäller förändringar i 
organisationer: gradvisa och revolutionära förändringar. Mintzberg och 
Westley (1992) har gjort en skala över olika typer av 
organisationsförändringar, vilka visas i figur 3.2. 
 

En revolutionär förändring innebär att alla delar av företaget innefattas i 
förändringen, från den strategiska nivån ner till den operationella. Det är en 
omvälvande förändring för företaget och det kan ta lång tid innan den är 
genomförd i sin helhet. När Mintzberg och Westley (1992) diskuterar bit-
för-bit förändring menar de en form av förändring som innebär att delar 
(exempelvis produkter eller personal) av företaget förändras utan inbördes 
beroende. Med fokuserad förändring åsyftas en förändring där, i likhet med 
den revolutionära förändringen, alla företagets delar15 påverkas. Skillnaden 
mellan de båda är att i fallet med den fokuserade förändringen är det bara 
en begränsad del av företaget, exempelvis en division eller en funktion som 
berörs. En isolerad förändring innebär, vilket namnet antyder, att bara en 
isolerad del av företaget påverkas. Denna typ av förändring sker ofta lägre 
ned i den ordning som visas i tabell 3.1. 
 

                                           
13 Se citat i avsnitt 1.1 ”Bakgrund”. 
14 Vi har gjort följande översättning av de olika typerna av förändring: ”Revolutionary” = revolutionär, 
”Piecemeal” = bit-för-bit, ”Focused” = fokuserad, ”Isolated” = isolerad och ”Incremental” = gradvis. 
15 Se tabell 3.1 ”Contents of organized change”. 
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Evolution over revolutionEmphasis on:

Discontinuous change perspective

Revolution over evolution

Continuous change perspective

Strategic change as:

Magnitude of
change:

Disruptive innovation/turnaround

Moderate, piecemeal, and undramaticRadical, comprehensive and dramatic

Uninterrupted improvement

Fundamental change
requires:

Pace of change: Abrupt, unsteady and intermittent Gradual, steady and constant

Sudden brakes with status quo Permanent learning and flexibility

Tabell 3.2: "Discontinuous change vs. continuous change perspective"
Källa: de Wit & Meyer, 1998 (s. 243), egen bearbetning

 
Vad dessa fyra typer av förändringar har gemensamt är att de kan innefatta 
en neddragning av personalstyrkan. Det som vi med säkerhet kan säga är 
att den sista formen av förändring som Mintzberg och Westley (1992) tar 
upp, gradvis förändring, inte ligger inom ramen för vår studie. Denna form 
innebär att organisationen hela tiden tar små steg och utvecklar sig. Andra 
författare exempelvis Senge (1990) talar om, i anknytning till den gradvisa 
förändringen, att det är det successiva lärandet som är det viktigaste för 
utvecklingen. Den gradvisa förändringen ställs i många sammanhang som 
motsats till den revolutionära formen av förändring.  
 
De Wit och Meyer (1998) för likt Mintzberg och Westley (1992) ett 
resonemang kring dessa två ytterligheter. Deras resonemang sammanfattas 
i tabell 3.2. Den avgörande skillnaden mellan dessa två perspektiv är 
huruvida förändring ska ske gradvis eller om den ska vara ett totalt 
uppbrott från det förflutna; gradvis eller revolution16. 

 

3.1.1 Diskussion 

Den form av förändring som vi intresserar oss specifikt för i denna studie är, 
som vi redan har nämnt, förändringar som medför nedskärningar av 
personalstyrkan. Om vi sedan tar i beaktande vad Mintzberg och Westley 
(1992) säger om förändringar, går det att utläsa att det finns många former 
av förändringar där detta element ingår. Den enda form av förändring som 

                                           
16 Vi tolkar deras ”Discontinuous” som revolutionär förändring och deras ”Continuous” som gradvis 
förändring.  



Teoretisk referensram 
  

-27- 

vi initialt kan utesluta är den gradvisa förändringen. Vårt argument för att 
utesluta gradvisa förändringar är att ”våra” förändringar innebär att en stor 
andel människor får sluta samtidigt. Den gradvisa processen är per 
definition en långsam process. Revolutionära förändringar och fokuserade 
förändringar är de enda som per definition medför förändringar som 
påverkar faktorn personal. De andra bit-för-bit och isolerad kan påverka 
personalstyrkans antal men behöver inte göra det. Vi kommer i vår empiri 
klargöra för vilken typ av förändring som ledarna har diskuterat. 
Klargörandet syftar till att ge oss möjlighet att urskilja tendenser; det vill 
säga skiljer sig ledarskapet av personalneddragningar beroende på vilken 
form av förändring som neddragningen är en del av? 

3.2 Ledarskap 

Efter Mintzberg och Westleys (1992) syn på organisationsförändringar 
fortsätter vi vår referensram med att diskutera ledarskap och 
ledarskapsstilar. Det finns många sätt att se på ledarskap och det finns ett 
flertal definitioner av detsamma. Stogdill säger följande apropå ledarskap:  
 

”there are almost as many definitions of leadership as there are 
persons who have attempted to define the concept.” 

Stogdill i Yukl, 1998, (s. 2)  

Som Stogdill ger uttryck för ovan, är det nästintill omöjligt att hitta ett 
universellt sätt att se på ledarskap. Det är med andra ord ingen överdrift att 
påstå att teoribildningen inom ledarskap både är omfattande och snårig. Vi 
har strävat efter att skapa en tydlig bild av teoriområdet. Detta genom att 
utgå från välrenommerade författare och sedan diskutera vår egen syn på 
deras ståndpunkter. Innan de olika ledarskapsstilarna beskrivs kommer vi 
att sätta in dessa i en kontext. Vi gör det genom att besvara vad ledarskap 
är och hur vi ser på begreppen manager och ledare. 
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3.2.1 Definition av ledarskap 

Vi ska försöka att reda ut begreppet en aning och visa vad vi menar med 
begreppet. För att göra detta börjar vi med ett citat av Bass (1990a) som 
säger följande angående definition av ledarskap: 
 

”Leadership has been conceived as the focus of group processes, 
as a matter of personality, as a matter of inducing compliance, as 
the exercise of influence, as particular behaviors, as a form of 
persuasion, as a power relation, as an instrument to achieve 
goals, as an effect of interaction, as a differentiated role, as 
initiation of structure, and as many combinations of these 
definitions.” 

Källa: Bass, 1990a, (s. 11) 

Av alla dessa möjliga sätt som Bass nämner, på vilka ledarskap kan och har 
definierats, är det främst definition utifrån beteende som vi i denna studie 
kommer att behandla. Den definition av ledarskap som Howell och Costley 
(2001) använder17 knyter an till hur ledaren styr en grupp mot uppsatta mål. 
Vi ser inte dessa olika synsätt som oförenliga, utan snarare som 
kompletterande. Vår undersökning kan ses som en studie av 
ledarskapsbeteende med fokus på det beteende som av ledarna själva anses 
vara det rätta i en given situation. 

3.2.2 Manager vs. ledare 

Vi har i vår studie till skillnad från vissa andra författare valt att inte 
åtskilja begreppen ledare och manager, utan kommer att använda dessa 
båda begrepp synonymt. Yukl (1998) sammanfattar diskussionen kring 
distinktionen mellan dessa båda begrepp. Han säger att det å ena sidan 
finns de författare som gör en klar skillnad mellan ledare och managers, 
vilket han exemplifierar med Bennis och Nanus uttryck:  
 

”managers are people who do things right and leaders are 
people who do the right things.” 

 Källa: Bennis & Nanus i Yukl, 1998 (s.4) 

                                           
17 Se avsnitt 1.2 ”Problemdiskussion”. 
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Å andra sidan menar Yukl (1998) att det finns andra författare, däribland 
han själv, som menar att managern och ledaren inte behöver vara skilda 
personer. Däremot anser de att det är olika processer. I linje med det här 
påstår Mintzberg (1990) att en manager innehar en formell maktposition. 
Att leda är däremot enligt Mintzberg (1990) en av de rollkaraktärer som 
managern kan inneha. Författarens åsikt om att ”managing” och ”leading” 
är olika processer kan liknas vid Svedberg (2000) som uttrycker sig enligt 
följande: 
 

”Med ledarskap avses det ledaren som person företar sig eller 
representerar – med ledning avses alla de åtgärder som företas 
för att koordinera arbetet i en viss riktning. Jfr begreppen 
leadership respektive management.” 

Källa: Svedberg, 2000 (s. 201) 

Utifrån denna diskussion menar vi med ordet ledarskap allt det ledarskap 
som utövas av personer som är ledare och som i vårt fall innehar 
chefsposter. Eftersom våra respondenter befinner sig på höga chefsposter 
innehar de samtidigt den formella managerrollen, som Mintzberg (1990) 
nämner, parallellt som de ska leda. Vi kommer därför inte göra någon 
distinktion mellan begreppen och vi använder genomgående orden ledare 
och manager synonymt. 

3.3 Ledarstilar 

Definiera ledarskap går, som tidigare diskuterats, att göra på ett antal olika 
sätt och vi har gjort det utifrån ledarnas beteende. Vi anser att allt ledarskap 
i någon form syftar till måluppfyllelse. Således handlar ledarskap i 
huvudsak om hur ledaren agerar för att åstadkomma detta. Det är dessa 
olika tillvägagångssätt som ledaren använder sig av som vi syftar till när vi 
använder ordet ledarstil.  
 
Vi är av åsikten att det inte är möjligt att på ett fullkomligt sätt beskriva 
sociala fenomen, eftersom dessa utsätts för tolkningar18 med utgångspunkt i 
olika förförståelser. Vad vi valde att göra för att hantera denna problematik 
var att utifrån andra författares litteraturstudier19 beskriva ledarstilar. Till 

                                           
18 Se avsnitt 2.1 ”Vetenskapligt förhållningssätt”. 
19 Framförallt Yukl (1998), Howell och Costley (2001) och Bass (1990a, 1999). 
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dessa sammanställningar har vi lagt våra egna åsikter och tankar samt, där 
vi funnit det relevant, tagit med ytterligare författares diskussioner. 
 
Vi har i vår sammanställning av ledarstilar tagit med två kategoriseringar, 
vilka vi ämnar använda som verktyg i analysen. Den första består av två 
ledarstilar: transformativt och transaktionellt ledarskap och vår 
framställning av dessa har vi till stor del baserat på forskning utförd av 
Bass (1990a, 1990b, 1999). Den andra kategoriseringen är gjord av Howell 
och Costley (2001). Deras sammanställning kan närmast liknas vid en 
litteraturstudie och de kommer fram till fem olika ledarstilar20: karismatiskt, 
vägledande, styrande, deltagande och belönande/bestraffande. Howells och 
Costleys (2001) sammanställning har vi hanterat på så sätt att vi använt 
några av deras många källor där vi ansett det befogat att gå lite djupare in i 
teorin.  
 
De båda kategoriseringarna är inte exklusiva och går ibland in i varandra. 
Vi har valt att behandla båda dessa verktyg därför att vi anser att de var för 
sig, inte är tillräckliga att analysera vår empiri med. Vi har i så stor 
utsträckning som möjligt försökt att klargöra likheter och skillnader mellan 
de båda. Vi kommer att beskriva stilarna inom kategorierna var för sig 
genom att börja med att definiera dem och sedan beskriva de beteenden 
som anses vara karakteristiska för varje ledarstil. Avslutningsvis diskuteras 
de situationer där ledarstilen i fråga tycks vara effektiv. 

3.3.1 Transformativt ledarskap 

Definition 
Den definition av transformativt ledarskap som Bass (1999) använder sig 
av är följande: 
 

“Transformational leadership refers to the leader moving the 
follower beyond immediate self-interests trough idealized 
influence (charisma), inspiration, intellectual stimulation, or 
individualized consideration.”  

Källa: Bass, 1999 (s. 11) 

                                           
20 Egna översättningar. Howell och Costleys (2001) ord är; “Charismatic”, “Supportive”, “Directive”, 
“Participative” och “Reward and Punishment”. 
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Bass (1999) menar att genom denna form av ledarskap kan ledaren samla 
de anställda kring ett gemensamt mål eller uppgift. Sedan beskriver han 
vilka sätt som ledaren kan använda sig av för att göra just det; skapa 
engagemang. 

Karakteristiskt beteende 
Den transformativa ledaren försöker som sagt att skapa engagemang hos de 
anställda genom att bygga upp en vision som alla i organisationen kan 
arbeta mot. Det handlar även om att ledaren strävar efter att leda den 
enskilde individen till att förstå organisationens övergripande mål och få 
dessa mål att stå över den anställdes personliga. Den här typen av ledare 
använder sig mycket av karismatiskt ledarskap 21 och ger exempelvis 
inspirerande tal och använder mycket metaforer i sitt språk. Ofta utmålas 
visioner som skiljer sig mycket från status quo. Ledaren bryr sig mycket 
om sina anställda och visar omtanke om dessa som personer. De försöker 
att utveckla de anställdas ledaregenskaper via bland annat mentorskap. 
(Howell & Costley, 2001) 
 
Bass (1990a, 1990b, 1999) använder sig av, de i citatet ovan nämnda, fyra 
olika delar för att klargöra vad en transformativ ledare är och gör. De olika 
sätt som ledaren kan använda sig av beskrivs i tabell 3.3 nedan. Bass 
(1999) menar att om en ledare kan vara idealiserande22 och inspirerande 
kan han inspirera de anställda. De anställda vill då gärna identifiera sig med 
ledaren, och känner ofta en stor tillit och tilltro till densamme. Yukl (1999) 
vänder sig mot att Bass inte på ett tydligare sätt skiljer dessa från varandra. 
Han menar också att Bass ibland i beskrivning av beteendet idealiserande 
inflytande kommer in på karisma och karaktärsdrag hos ledaren, vilket 
enligt Yukl (1999) inte är relevant. 
 
Den tredje delen av det transformativa ledarskapet som Bass (1999) 
beskriver handlar om att ledaren på olika sätt kan stimulera de anställda till 
att bli kreativa och innovativa. Avslutningsvis tar Bass (1999) upp 
individuellt hänsynstagande. Med detta förstås att ledaren stödjer de 
anställda och tar hänsyn till varje individs, inom organisationen, behov av 
utveckling. Yukl (1999) menar att dessa beteenden står lite i konflikt med 

                                           
21 Karismatiskt ledarskap kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 3.3.3 ”Karismatiskt ledarskap”. 
22 Den första faktorn i Bass (1999) beskrivning kallade han tidigare för karisma (charisma), men valde att 
(1991) ändra namnet på den till idealiserat inflytande (idealized influence). Anledningen till detta var dels 
att media givit karisma en bred definition, dels att karisma i vissa fall kan förknippas med vissa 
diktatorers ledarskap och slutgiltigt har andra forskare valt att använda ordet på andra sätt vilket ansågs 
skapa viss förvirring (Bass, 1999). 
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Transformational Leader

Inspiration:

Intellectual inspiration:

Individual
consideration:

Being influenced by ideals, envisioning, confident, and sets
high standards for emulation.

Communicates high expectations, uses symbols to focus
efforts, and expresses important purposes in simple ways.

Promotes intelligence, rationality, and careful problem
solving.

Gives personal attention, treats each employee individually,
coaches, advices.

Idealized influence:

Tabell 3.3: "The characteristics of transformational leadership"
Källa: Bass, (1990a, 1990b, 1999), Bass & Steidlmeier (1999), egen bearbetning

varandra och säger att det är rimligt att se det beteendet, där ledaren 
utvecklar de anställda, som en del av kärnan i transformativt ledarskap. 
Dock menar han att den stödjande delen som Bass tar med inte är lika 
relevant eftersom det inte har någon större effekt på de anställdas 
motivation. Bass (1999) menar att den transformativa ledaren tar hänsyn till 
sina anställdas behov, men enligt Howell och Costley (2001) stannar det 
vid den förstående föräldern som vet vad som är bäst för barnen. De menar 
att den transformativa ledaren inte i så hög utsträckning utövar det som 
längre fram diskuteras som deltagande ledarskap, vilket visar sig genom att 
de inte rådfrågar och konsulterar de anställda i någon större omfattning. 

 
En generell svaghet som vi upplever, i likhet med Yukl (1999), är att Bass 
genomgående är ganska dålig på att förklara vad den transformativa 
ledaren faktiskt gör. Yukl (1999) tar upp det i första hand i samband med 
intellektuell stimulans, men vi ser det mer generellt. Att det handlar om att 
få de anställda att arbeta för en större sak än den egna, vilket Bass framför 
som sin huvudpunkt, är enkelt att förstå men desto svårare att omsätta till 
handling. 
  
För att visa lite tydligare vad en transformativ ledare egentligen gör har 
Yukl (1998) i sin bok sammanfattat riktlinjer för detta. Det som Yukl 
(1998) har sammanställt anser vi ge en bra sammanfattning av vad en 
transformativ ledare gör under en förändringsprocess. Hans resonemang 
står inte i konflikt med det som Bass för, men han beskriver det på ett annat 
sätt, vilket vi anser ökar förståelsen och bidrar till tydligheten. Yukls 
(1998) resonemang sammanfattas nedan i figur 3.3. 
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Situationer där detta ledarskap anses effektivt 
Det finns enligt Yukl (1999) mycket som tyder på att det transformativa 
ledarskapet har en positiv inverkan på de anställdas effektivitet, 
tillfredställelse och motivation. Howell och Costley (2001) håller med om 
detta, men preciserar lite tydligare och säger att det transformativa 
ledarskapet är effektivt i tre situationer: när de anställda är utsatta för stress, 
när de upplever frustration samt när de är missnöjda med sin nuvarande 
situation. 
 
Om vi sammanför detta med vårt tidigare resonemang rörande 
organisationsförändringar är det för oss ganska uppenbart att en situation 
där en förändring som medför personalminskningar, oavsett vilken form23 
det rör sig om, för med sig att de anställda upplever stress och frustration. 
Däremot blir det inte lika uppenbart när de anställda är missnöjda med sin 
situation. De som får sluta är förmodligen missnöjda med sin situation men 
dessa är inte, enligt oss, ledarens främsta prioritet utan det är för ledaren 
viktigare med dem som blir kvar. Kontentan blir att utifrån de två första 
situationerna verkar den transformativa ledarstilen vara lämplig, men vid 
den tredje situationen blir det svårare att uttala sig om ledarstilens 
effektivitet.   

                                           
23 Se figur 3.2 ”Comprehensiveness of organizational change” samt avsnittet  3.1.1 ”Diskussion”. 

Guidelines for transformational Leadership

 Articulate a clear and appealing vision
 Explain how the vision can be attained
 Act confident and optimistic
 Express confidence in followers
 Provide opportunities for early success
 Celebrate successes
 Use dramatic, symbolic actions to emphasize key values
 Lead by example
 Empower people to achieve the vision

Figur 3.3: "Guidelines for transformational leadership"
Källa: Yukl, 1998 (s. 342), egen bearbetning
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3.3.2 Transaktionellt ledarskap 

Efter att nu ha diskuterat det transformativa ledarskapet kommer vi att gå 
vidare med det ledarskapsbeteende som kallas transaktionellt ledarskap. 
Det är denna form av ledarskap som ofta används för att kontrastera det 
transformativa. För att belysa skillnaden mellan det transformativa och det 
transaktionella ledarskapet har vi tagit med ett citat av Bass (1999). Han 
säger följande: 
 

”The transformational leader emphasizes what you can do for 
your country; the transactional leader, on what your country can 
do for you.”  

Källa: Bass, 1999 (s. 9) 

Bass (1999) gör, trots tydliga skillnader, också gällande att en och samma 
ledare kan ha drag av både transformativt och transaktionellt beteende. Han 
lyfter fram olika situationer som den främsta förklaringen till detta. 

Definition 
Bass (1999) säger följande om det transaktionella ledarskapet: 
 

“Transactional leadership refers to the exchange relationship 
between leader and follower to meet their own self-interests.”  

Källa: Bass, 1999 (s. 10) 

Utbytet som Bass tar upp kan enligt Howell och Costley (2001) innebära 
flera olika saker. Det kan handla om att ledaren ger uppmärksamhet eller 
ledning till den anställde som presterar det som förväntas. Det kan även 
handla om mer konkreta belöningar, i form av förmåner och pengar. 

Karakteristiskt beteende 
Transaktionsledarskapet diskuteras som nämnts ofta tillsammans med 
transformationsledarskap. Det finns ett motsatsförhållande mellan dessa 
båda ledarskapsstilar. Där transformationsledare använder sig av olika 
former av ideologiska argument och försöker att beskriva visioner och mål 
som står över de individuella målen hos de anställda, gör 
transaktionsledaren tvärtom. En ledare som använder sig av 
transaktionsstilen försöker motivera sina anställda genom att anspela på de 
anställdas personliga mål och intressen. (Yukl, 1998) 
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Transactional Leader

Management by
Exception (active):

Management by
Exception (passive):

Laissez-Faire:

Contracts exchange of rewards for effort, promises rewards
for good performance, recognizes accomplishments.

Watches and searches for deviations from rules and
standards, takes corrective action.

Intervenes only if standards are not met.

Abdicates responsibilities, avoids making decisions.

Contingent Reward:

Tabell 3.4: "The characteristics of transactional leadership"
Källa: Bass, (1990a, 1990b, 1999), egen bearbetning

Bass (1990b) beskriver även det transaktionella ledarskapet med hjälp av 
fyra delar24; eventuella belöningar, aktivt ledarskap via undantag, passivt 
ledarskap via undantag och laissez-faire. En sammanställning av dessa 
finns nedan i tabell 3.4. 
 
Med eventuella belöningar menar Bass (1990b) att bra insatser blir 
belönade; det vill säga ledaren arbetar på så sätt att han utlovar en belöning 
till dem som uppfyller vissa krav. Den andra delen i det transaktionella 
ledarskapet är aktivt ledarskap via undantag och med detta förstås att 
ledaren söker efter avvikelser från regler och förordningar. När han hittar 
sådana agerar han för att korrigera dessa, vilket ligger nära den tredje delen 
passivt ledarskap via undantag. Den stora skillnaden är, som framgår av 
namnet, att ledaren inte söker efter avvikelser utan reagerar bara om något 
händer. Den sista innebär att ledaren undviker att ta beslut och avsäger sig 
ansvar och låter det som sker ske. (Bass, 1990b) 

 

Situationer där detta ledarskap anses effektivt 
Om de anställda enbart ser sitt arbete som ett sätt att tillfredställa ett behov, 
så som pengar eller även i viss mån sociala behov, anses transaktionellt 
ledarskap vara effektivt. Likaledes om arbetsuppgifter är simpla kan en 
ledare med en transaktionell stil vara lämplig. (Howell & Costley, 2001) 
 

                                           
24 Bass använder följande uttryck: ”Contingent Reward” = eventuell belöning, ”Management by 
Exception” (active) = aktivt ledarskap via undantag, ”Management by Exception” (passive) = passivt 
ledarskap via undantag och ”Laissez-Faire” (vi har valt att inte översätta detta då vi inte anser att det 
behövs). 
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En förutsättning för effektiviteten av ledarskap, via utlovande av 
belöningar och bestraffningar, är att ledaren faktiskt har befogenheter att 
följa upp det som är utfäst. Saknas dessa är denna ledarstil nästintill 
verkningslös. (Bass, 1990b) 
 
Det transaktionella ledarskapet i en förändringsprocess känns för oss inte 
lika naturligt som det transformativa ledarskapet gör eftersom att det, för 
att lyckas med en förändring, enligt Kotter (1995), kräver att ledaren får 
med sig massorna25 och får dem att göra kortsiktiga uppoffringar. Detta tror 
vi är svårt utifrån den definition som Bass (1990b) gör. Däremot är vi av 
uppfattningen att det kan vara effektivt att använda denna stil i situationer 
där ledaren har med dem som blir uppsagda att göra, eftersom ledaren 
naturligtvis inte vill att de ska sluta arbeta under den tiden de är kvar på 
företaget. Då tror vi att ledaren genom att anspela på belöningar, som den 
anställde upplever som positiva kan uppnå ett effektivt resultat. 
 
Vi får känslan att Bass (1990b, 1999) resonerar som om att allt som inte är 
transformativt ledarskap inte är riktigt bra och att han därmed likställer 
transaktionellt ledarskap med dåligt ledarskap. Vi håller inte med om detta 
eftersom vi upplever att Bass (1990b, 1999) förenklar lite för mycket. Vi 
anser att det finns anledning att diskutera lite mer ingående än vad Bass 
(1990b, 1999) gör och med hjälp av den indelning som Howell och Costley 
(2001) har gjort kan vi lägga lite mer substans till de olika stilarna av 
ledarskap som finns.  
 
Efter att diskuterat den första kategoriseringen av ledarstilar fortsätter vi 
vår referensram med den kategorisering som Howell och Costley (2001) 
presenterar. 

3.3.3 Karismatiskt ledarskap 

Det pågår en debatt inom ledarskapsforskningen angående transformativt 
ledarskap och det karismatiska ledarskapet. Bass (1985, 1990b) diskuterade 
karisma som en del av det transformativa ledarskapet. Sedan valde han att 
byta namn till idealistiskt inflytande, men det förändrade inte nämnvärt 
innehållet i hans originaltanke. Yukl (1998) säger följande apropå skillnad 
mellan transformativa och karismatiska ledare: 
 

                                           
25 Se citat i avsnitt 1.2 ”Problemdiskussion”. 
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“Transformational leaders probably use more supporting, 
developing, teambuilding, and recognizing, whereas charismatic 
leaders probably use more unconventional behavior, impression 
management, information restriction, autocratic decision making, 
and use of coercive pressure.”  

Källa: Yukl, 1998 (s. 341) 

“Like charismatics, transformational leaders influence followers 
by arousing strong emotions and identification with the leader, 
but they may also transform followers by serving as coach, 
teacher, and mentor. Transformational leaders seek to empower 
and elevate followers, whereas many charismatic leaders seek to 
keep followers weak and dependent and to instill personal loyalty 
rather than commitment to ideals.” 

Källa: Yukl, 1998 (s. 326-327) 

Kontentan av Yukls (1998) resonemang är att den transformativa ledaren 
visar mer omsorg i sin kontakt med de anställda.  

Definition 
En av de första som gjorde karisma till ett begrepp inom ledarskapet var 
sociologen Max Weber. Han använde det för att beskriva en ledare som 
vänder en organisation med hjälp av en ny vision och som inte baserar sin 
ledarroll på tradition eller auktoritet, utan snarare baserar sitt inflytande på 
de extraordinära egenskaper som ofta tillskrivs denne. (Yukl, 1998) 
 
Howell och Costley (2001) ger följande förklaring till vad karismatiskt 
ledarskap innebär: 
 

”Charismatic leadership is an attribution (causal explanation) 
followers make about a leader who exhibits certain personal 
characteristics, abilities, and behaviors and has unusually strong 
influence on followers’ emotions, values, beliefs, attitudes, and 
behaviors. Charismatic leaders are found in many organizational 
contexts, where they often advocate radical solutions to critical 
problems and reflect a personal magnetism that inspires 
unquestioning loyalty, esteem, and emotional attachment in their 
followers.”  

Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 229) 
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Det som Howell och Costley (2001) säger ligger i linje med den tolkning 
som vi gör av Yukl (1998); den karismatiska ledaren använder sitt 
inflytande för att styra de anställda.  

Karakteristiskt beteende 
Conger och Kanungo är två författare som har skrivit mycket om 
karismatiskt ledarskap. De delar som tas upp är till stor del lika med de som 
Howell och Costley (2001) har med i sin sammanställning som visas i figur 
3.4. Conger och Kanungo (i Conger, 1999) presenterar den karismatiska 
ledaren genom att beskriva en arbetsgång. Conger (1999) sammanfattar i 
sin artikel deras syn på den karismatiske ledarens beteende. De kopplar 
samman beteendet med förändring på en ganska generell nivå. Vi tycker att 
detta känns som en för oss relevant teoriframställning då författarna till viss 
del diskuterar ledarskapet i förhållande till förändring. 
 
Det som den karismatiske ledaren gör i den första fasen är, enligt Conger 
och Kanungo (i Conger, 1999), att kritiskt analysera nuläget, de anställdas 
benägenhet att förändras, behov och nöjdhetsgrad. Analysen av nuläget är 
något som Howell och Costley (2001) inte tar med i sin bild, men vi anser 
att det är en viktig del av ledarskapet som bör poängteras. Efter genomförd 
analys inväntas det rätta tillfället att sätta igång förändringen. Det som 
skiljer den karismatiska ledaren från andra är i detta läge förmågan att hitta 
möjligheter i nuläget och kunna formulera visioner om en bättre framtid. 
 
Den andra fasen handlar om att ledaren formulerar sin vision till mål som 
kan uppnås. Visionen och målen presenterar en idealiserad bild av ett 
önskvärt framtida tillstånd för organisationen. Det som är den karismatiska 
ledarens hemlighet är sättet på vilket han presenterar målen. Detta i 
kombination med den idealiserade bilden leder enligt författarna fram till 
vad som ofta kallas identifikation från de anställda, vilket även Yukl (1998) 
understryker i sin teorisammanställning. Vidare menar Conger (1999) att 
det vad ledaren gör är att han understryker det negativa i att stanna i status 
quo och framhåller det positiva i den framtidsbild som de målar upp. 
 
Den tredje och sista fasen som Conger och Kanungo (i Conger, 1999) 
diskuterar handlar om att ledaren skapar förtroende för sina mål och 
visioner samt att han visar hur dessa kan uppnås. Detta gör ledaren 
exempelvis genom att följa devisen ”att leva som man lär” och genom ett 
personligt risktagande. Ledaren måste också för att vara trovärdig visa 
hängivenhet till den vision som han vill att företaget ska arbeta mot. 
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Charismatic leadership behaviors

Making inspirational speeches

Build own image in followers eyes

Role models behavior for followers with high 
expectations and confidence

Takes risks to achieve mission

Advocates moral mission and visionUses frame alignment to guide follwers

Figur 3.4: "Important leader behaviors of charismatic leaders"
Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 217), egen bearbetning

Genom detta kan ledaren få de anställda att följa honom med hängivenhet 
och arbeta för förändringen. Trots att vi främst har beskrivit ledarens 
beteende utifrån Conger och Kanungo (i Conger, 1999) har vi valt att ta 
med den sammanställande bild som Howell och Costley (2001) presenterar, 
eftersom vi anser att med undantag för den inledande av Congers och 
Kanungos (i Conger, 1999) faser presenterar den en bra bild av den 
karismatiska ledarens beteende. 

 

Situationer där detta ledarskap anses effektivt 
Den karismatiska ledaren anses vara effektiv i situationer där 
organisationen är på väg in i en omvälvande förändring. Vi tolkar detta som 
en förändring som med Mintzberg och Westleys (1992) ord skulle 
beskrivas som en revolutionär förändring. Även Tushman och Nadler 
(1990) hävdar att den karismatiska ledaren är den som är mest lämpad för 
att leda en stor omvälvande förändring. Vidare kan det karismatiska 
ledarskapet vara effektivt när de anställda upplever stor osäkerhet, är 
oroliga eller känner sig isolerade (Howell & Costley, 2001). Vi anser att 
det finns stora likheter mellan dessa situationer och de situationer som vi 
tidigare diskuterade i samband med det transformativa ledarskapet. Vår 
tolkning är att de situationer som beskrivs i samband med det karismatiska 
ledarskapet är extremare än vad de är i fallet med det transformativa. 
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3.3.4 Vägledande ledarskap 

Definition 
I sin sammanfattning beskriver Howell och Costley (2001) det vägledande 
ledarskapet på följande sätt: 
 

“Supportive leadership is a pattern of behaviors involving 
concern, acceptance, consideration, respect, and a 
developmental approach towards followers. […] Supportive 
leadership tends to strongly increase followers’ satisfaction with 
their supervisor, work, and overall job situation. It also helps 
increase followers’ commitment to their organization, lowers 
followers’ stress, and increases group harmony and 
cohesiveness.”  

Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 66) 

Denna form av ledarskap som Howell och Costley (2001) sammanfattar har 
sin grund i de studier som har undersökt relations- kontra uppgiftsorienterat 
ledarskap26. Det vägledande ledarskapet anses enligt Howell och Costley 
(2001) ha anknytning till det som Blake och Mouton (i Bass, 1990a) 
definierar som relationsorienterat ledarskap. Denna relationsorienterade 
ledarstil, vilken vi benämner trivselchef27 karakteriseras av ett intresse för 
sociala kontakter och personliga relationer. Ledaren försöker att skapa en 
behaglig stämning och uppstår det tendenser till konflikter dämpas de 
(Svedberg, 2000, Blake & Adams McCanse, 1998). Det finns ett flertal 
ledarstilar som kan anses vara relationsorienterade. Exempelvis menar Bass 
(1990a) att trivselchefen kan liknas vid det som andra författare hänvisar 
till som den demokratiske ledaren eller den personorienterade. 

Karakteristiskt beteende 
Det vägledande ledarskapet innebär att ledaren visar hänsyn för de 
anställdas välbefinnande och deras behov. Ledaren använder sig av ett 
vänligt beteende, värdesätter kommunikation, håller sina anställda 
informerade om vad som händer samt uppmuntrar tvåvägskommunikation. 
(Howell och Costely, 2001) 

                                           
26 Exempelvis Blake och Mouton (i Bass, 1990a). 
27 Vi har använt oss av Svedbergs (2000) översättning trivselchefen. På engelska kallas denna ledarstil 
”Country Club Management” (Blake & Mouton i Bass, 1990a).  
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Supportive leadership behaviors

Showing concern for followers needs

Being friendly, informative, and encouraging

Showing trust and respect

Helping followers develop abilities and careers

Being considerate and understandingBeing sympathetic to  other's problems

Figur 3.5: "Types of supportive leadership behaviors"
Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 56), egen bearbetning

 
Yukl (1998) diskuterar centrala beteenden för relationsorienterade ledare 
och menar att det som är kännetecknade är att vägleda, utveckla, 
uppmuntra och rådfråga de anställda. Yukl (1998) tar även upp 
konflikthantering som en viktig ingrediens i denna ledarstil. Howell och 
Costley (2001) tar inte direkt upp konflikthanteringen, men vi är av åsikten 
att det är en aspekt att belysa då vi anser att det till stor del ligger bakom 
ledarens beteende. Blake och Adams McCanse (1998) menar apropå detta 
att den relationsorienterade ledaren ofta är konflikträdd och till varje pris 
försöker undvika dem. Ledaren gör detta genom att skapa en trevlig 
arbetsmiljö och en familjär stämning. 
   
Det vägledande ledarskapet är enligt Howell and Costley (2001) effektivt 
eftersom beteendet gör att de anställda känner sig uppskattade och 
värdefulla. Författarna menar att detta leder till att de anställda mår bättre 
samt att det förebygger utanförskap. De drar även paralleller till familjer 
och menar att ledaren blir som en förstående förälder och säger att ledare 
med detta vägledande beteende är bra för de anställdas mentala hälsa. 
Howells och Costleys (2001) resonemang rörande en vägledande ledares 
beteende sammanfattas i figur 3.5.  
 

 

Situationer där detta ledarskap anses effektivt 
Yukl (1998) visar med nedanstående citat situationer då det vägledande 
ledarskapet är lämpligt. 
 

”When the task is stressful, boring, tedious, or dangerous, 
supportive leadership leads to increased subordinate effort and 
satisfaction by increasing self-confidence, lowering anxiety, and 
minimizing unpleasant aspects of the work.” 

Källa: Yukl, 1998 (s. 267) 



Teoretisk referensram 
  

-42- 

Ovanstående citat visar på den vägledande ledarens förmåga att, trots ovan 
nämnda situationer, få de anställda att höja sin självkänsla och sitt 
självförtroende. Yukl (1998) hävdar således att vägledaren är effektivast 
om de anställda är osäkra, har dåligt självförtroende och en svag 
självkänsla. Howell och Costley (2001) hävdar, vilket överensstämmer med 
citatet ovan av Yukl (1998), att situationer då uppgifterna upplevs som 
stressande, ej tillfredställande, mycket strukturerade och när de kräver 
kreativitet och inlärning är lämpliga för det vägledande ledarskapet. Det 
vägledande ledarskapet har inte en lika klar koppling till de förändringar 
som Mintzberg och Westley (1992) diskuterar28.  Det anses vara effektivt i 
samband med att de anställda upplever stressande situationer, men det 
faktum att ledaren är rädd för konflikter gör att vi är tveksamma till stilens 
användbarhet i personalnedskärningssituationer. Vi antar att det kan vara 
effektivt om förutsättningarna för förändringen är det som Mintzberg och 
Westley (1992) kallar induktiv förändring, vilket innebär att förändringen 
kommer inifrån. Vi har dock redan diskuterat att vi inte anser det vara så 
troligt i de förändringar vi studerat. 

3.3.5 Styrande ledarskap 

Definition 
Howell och Costleys (2001) anser att styrande ledarskap kan beskrivas på 
följande sätt: 
 

”Directive leadership is a pattern of behaviors that involves 
providing guidance and structure for followers to help them 
carry out their tasks and effectively contribute to successful 
group performance.”  

Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 103) 

Enligt Howell och Costley (2001) kan det styrande ledarskapet liknas vid 
det som av Blake och Mouton (i Bass, 1990a) beskrivs som den 
uppgiftsorienterade ledarstilen. Denna uppgiftsorienterade ledarstil, vilken 
vi benämner hårdingen29 sätter prestationer framför allt annat; det gäller att 
hela tiden prestera på topp och maximal produktion ligger i ledarens fokus 
och premieras (Svedberg, 2000). 

                                           
28 Jämför framförallt med det transformativa och det karismatiska ledarskapet. 
29 Vi har använt oss av Svedbergs (2000) översättning hårdingen. På engelska kallas denna stil ”Authority 
and Obedience Management” (Blake & Mouton i Bass, 1990a). 
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Utifrån Bass (1990a) kan vi göra kopplingar mellan hårdingen och de i 
litteraturen ofta förekommande benämningarna den autokratiske eller 
auktoritäre ledaren. Den styrande ledaren som Howell och Costley (2001) 
beskriver är inte lika hård som hårdingen eller autokraten, men 
representerar ändock ett mer uppgiftsorienterat ledarskap än de övriga 
stilarna som vi tagit med i vår referensram. 

Karakteristiskt beteende 
Den styrande ledaren definierar vad de anställda ska göra genom att 
förmedla tydliga roller, regler och förordningar samt förklara för de 
anställda vad de förväntas prestera (Yukl, 1998). Vidare skapar ledaren 
kommunikationsvägar som användas för att tydliggöra för de anställda 
vilka regler och förordningar som gäller. Det är dock inte bara regler och 
liknande som förmedlas via kommunikationsvägarna. Ledaren använder 
även dessa som ett verktyg för att kunna dela med sig av sin kunskap till de 
anställda, som därmed ska kunna förbättra sig och sina arbetsmetoder. 
(Howell & Costley, 2001) 
 
Ledare som använder ett styrande ledarskap följer sedan upp de uppgifter 
de har delat ut till sina anställda och försäkrar sig om att resultatet blir det 
förväntade. Det finns, enligt författarna, en risk att om ledaren inte litar på 
sina anställda så kan de bli alltför kontrollerande; något som ligger nära det 
autokratiska ledarskapet. (Bass i Howell & Costley, 2001) 
 
I motsats till det autokratiska ledarskapet menar Penley och Hawkins (i 
Howell & Costley, 2001) att det finns forskning som visar att en ledare kan 
vara styrande utan att vara autokratisk. De menar istället att det en styrande 
ledare kan hjälpa de anställda med, genom att guida, strukturera och 
klargöra, är att bli mer effektiva i sitt arbete. Ett arbetssätt som styrande 
ledare kan använda sig av, för att hjälpa de anställda att fokusera och 
prestera, är att definiera tydliga mål för verksamheten. De olika delarna i 
det styrande ledarskapet sammanfattas i figur 3.6. 
 
Howell och Costley (2001) säger att en effektiv ledare som använder sig av 
styrande ledarskap troligtvis inte använder alla de olika delarna samtidigt. 
Författarna menar att det snarare är så att dessa ledare använder olika delar 
vid olika situationer. Exempelvis kan ett visst beteende användas för att 
fatta en typ av beslut och ett annat för att genomföra det när ett visst beslut 
är fattat. 
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Directive leadership behaviors

Defining roles and communicating patterns

Planning, scheduling, and assigning responsibilities

Monitoring and following up on assignments

Clarifying expectations goals, and work methods

Guiding and structuring follower's activitiesMotivating and conveying expertise

Figur 3.6: "Types of directive leadership behaviors"
Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 93), egen bearbetning

Situationer där detta ledarskap anses effektivt 
Apropå styrande ledarskap och i vilka situationer det är effektivt säger 
Yukl (1998) i sin diskussion följande: 
 

”When the task is unstructured and complex, the subordinates 
are inexperienced, and there is little formalization of rules and 
procedures to guide the work, then directive/structuring 
leadership will result in higher subordinate satisfaction and 
effort.” 

Källa: Yukl, 1998 (s. 267) 

Det som understryks i citatet av Yukl (1998) ligger även i linje med Howell 
och Costleys (2001) resonemang. De menar likaledes att denna ledarstil har 
störst effekt i situationer där de anställda upplever osäkerhet om vad som 
ska och bör göras. Det kan vara komplexa och ostrukturerade situationer 
som kräver ledning, men även enkla situationer där det är den anställdes 
bristande erfarenhet som gör att ledning krävs.  
 
Vi är av åsikten att denna ledarstil kan vara effektiv i alla former av 
förändringar som medför nya arbetssätt. Vi vill påstå att alla förändringar, 
som vi utifrån Mintzberg och Westley (1992) diskuterat, innebär att 
arbetssättet förändras. Det kan visa sig i form av nya uppgifter och nya 
metoder. Vi anser att det borde ha positiva effekter på förändringsprocessen 
om någon har en klar plan för hur det ska se ut och vart vägen leder. 
Således hävdar vi att den styrande ledarstilen borde vara effektiv i samband 
med ledning av förändringar. 
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3.3.6 Deltagande ledarskap 

Definition 
Deltagande ledarskap handlar om att involvera och delegera. Howell och 
Costley (2001) beskriver denna typ av ledare på följande sätt: 
 

“Participative leadership consists of involving followers in 
making decisions that the leader would otherwise make alone. 
Participative behaviors include consulting with followers to 
obtain their input, meeting with groups of followers to jointly 
generate and explore alternatives, or delegating decisions to 
individuals or groups to make on their own with or without the 
final approval of the leader.”  

Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 144) 

Den syn som citatet ovan belyser ger uttryck för en relativt generös 
tolkning av begreppet, vilken kan liknas vid de två betydelser som Bass 
(1990a) ger detsamma. Den första varianten innebär att ledaren delar med 
sig av beslutsrätten till de anställda och gör dem till jämlikar och söker 
koncensus. Den andra varianten är att när det refereras till deltagande 
ledarskap åsyftas samtliga processer där de anställda på ettdera sättet 
involveras i beslutsprocessen. (Bass, 1990a) 
 
En annan uppdelning som vi anser vara relevant är den som Vroom och 
Jago (1988) gör. De skiljer på deltagande styrt av lagar eller inte. Som ett 
exempel på detta tar de den svenska lagen om arbetarerepresentation i 
företagens styrelser. Deltagandet styrt av lag kontrasteras med det 
informella deltagandet. Vroom och Jago (1988) utvidgar därefter sitt 
resonemang och diskuterar fem olika variabler30 som påverkas av denna 
form av ledarskap; arbetstillfredsställelse, beslutskvalitet, 
beslutsengagemang, utveckling och tid. 

Karakteristiskt beteende 
Vilket framgår av figur 3.7 kännetecknas det deltagande ledarskapet av att 
ledaren använder sig av sina medarbetares åsikter och kunskaper i 
beslutssituationer. Howell och Costley (2001) påpekar att många anställda 
anser sig ha rätt att påverka sin situation. Med det som bakgrund menar 
författarna att om de anställda får vara med och påverka besluten som 
                                           
30 Egen översättning. Författarnas egna ord är: “Job Satisfaction”, “Quality of Decisions”, “Commitment 
to Decisions”, “Development”, och “Time”. 
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Participative leadership behaviors

Consulting with individuals

Obtaining information from followers

Joint decision making with followers

Asking for opinions about alternatives

Consulting with groupsDelegation

Figur 3.7: "Types of participative leadership behaviors"
Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 132), egen bearbetning

påverkar dem och deras situation kan det ha inverkan på hur de tagna 
besluten tas emot, vilket är i linje med vad vi anser. Den andra delen som 
Howell och Costley (2001) anger som skäl till varför det deltagande 
ledarskapet kan vara framgångsrikt är den kunskap som framförallt 
anställda som varit med länge i företaget besitter. Författarna menar att 
genom att ledaren diskuterar förslag med dessa kunniga människor kan 
kvaliteten på besluten höjas. Detta resonemang fördjupas i Vroom och Jago 
(1988) som menar att huruvida kvaliteten höjs eller inte beror på de 
anställdas mål, deras kunskapsnivå, gruppens storlek, deras 
meningsskiljaktighetsgrad och problemets natur. Vi är emellertid av åsikten 
att det förvisso kan vara positivt och att det kan leda till att kvaliteten på 
besluten höjs, men vi ser även att det kan finnas en risk med att låta 
anställda som varit länge i företaget ha alltför stort inflytande. Den risk vi 
ser är att företaget kan fastna i sina egna rutiner och få svårt att ta emot nya 
influenser.  
 

Situationer där detta ledarskap anses effektivt 
Det deltagande ledarskapet lämpar sig, enligt Howell och Costley (2001), 
väl i situationer då de anställdas arbetsuppgifter är väldigt viktiga för 
företagets framgång. Det kommer även väl till pass då de anställdas 
godtagande och engagemang är viktigt för att på ett framgångsrikt sätt 
implementera ett beslut. Ett annat exempel då denna ledarstil är passande är 
då arbetet bedrivs i en miljö som är extremt osäker och som förändrar sig 
fort. Likaså är den lämplig då de anställda är mycket kompetenta och 
besitter kunskap och information som behövs för att fatta effektiva beslut. 
 
I en förändringssituation där personal ska bort från företaget tror vi att det 
är svårt att ta med de personer i beslutprocessen som på ett eller annat sätt 
påverkas av förändringen. Istället anser vi att även om ledaren kan ta åt sig 
idéer om framtiden från de anställda är det till syvende och sist ändå denne 
som måste fatta de avgörande besluten. 
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Leader reward behaviors

Recommendations for awards

Salary or wage increase

High performance evaluation

Compliments

Pleasant job assignmentsInforming the boss about outstanding performance

Figur 3.8: "Types of leader reward behavior"
Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 172), egen bearbetning

3.3.7 Belönande och bestraffande ledarskap 

Definition 
Att leda anställda med hjälp av antingen belöningar eller bestraffningar är 
en metod med gamla anor. Förmodligen har dessa tekniker funnits lika 
länge som själva begreppet ledarskap (Bass i Howell & Costley, 2001). 
Howell och Costley (2001) skriver i sin sammanfattning följande angående 
det belönande och bestraffande ledarskapet: 
 

”Leaders reward and punishment behavior involves providing 
desirable outcomes (positive reinforcers) for followers when 
their behavior helps achieve organizational goals and providing 
aversive outcomes (punishment) or removing desirable outcomes 
when their behavior hinders achievement of these goals.” 

Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 185) 

Karakteristiskt beteende 
Dessa former av ledarskap är i grund och botten ganska enkla. De 
grundläggande tankegångarna som dessa ledarstilar är baserade på är en 
önskan hos oss människor att uppnå glädje och att undvika smärta. 
Människan uppskattar att få erkännande för ett tillfredställande utfört arbete 
och beröm förbättrar därmed de anställdas psykologiska reaktioner. Ett 
erkännande kan vara så enkelt som en liten klapp på axeln och genom 
erhållet erkännande för sina prestationer håller sig de anställda i gengäld 
engagerade gentemot organisationen. Det är också genom dessa 
erkännanden som de anställda får en fingervisning om vilka beteenden som 
uppskattas av ledaren. Samma gäller vid bestraffningar. Även då får de 
anställda reda på vilka beteenden som ledaren vill ska förekomma och vilka 
som inte uppskattas inom organisationen. (Howell och Costley, 2001) 
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Yukl (1998) nämner att de metoder som ledare använder sig av för att 
belöna anställda är bland andra löneförhöjning, befordran, bättre arbetstider 
och bättre uppgifter. Ovan i figur 3.8 visas en sammanställning av Howell 
och Costley (2001) över den belönande ledarens metoder.  
 
Howell och Costley (2001) för samman dessa båda begrepp och menar att 
de båda är tätt sammankopplade. 
 

”Leaders’ contingent punishment behavior may have positive 
effects on followers’ performance when combined with leaders’ 
contingent reward behavior. When used in this manner, 
contingent punishment does not decrease followers’ satisfaction, 
probably because followers view it as a fair complement to 
contingent reward behavior.” 

Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 185) 

Det som nämns i ovanstående citat kan liknas vid Yukls (1998) åsikter 
angående bestraffningar; att tvång endast är effektivt då de anställda anser 
det råda under legitima omständigheter. Tillgängliga metoder som ledare 
kan använda sig av för att bestraffa är bland andra tillsägelser, extra 
arbetsbörda och minskade privilegier. Anledningen till varför bestraffning 
utgår måste dock vara uppenbart annars uppstår en överväldigande risk att 
den anställde reagerar negativt. (Howell & Costley, 2001) I figur 3.9 nedan 
visas några ytterligare exempel på den bestraffande ledarens 
tillvägagångssätt. 
 
När det belönande/bestraffande ledarskapet behandlas bör den, enligt vår 
åsikt, likhet som föreligger mellan denna ledarstil och det som Bass 
(1990b) refererar till som transaktionellt ledarskap påpekas. Ledaren 
anspelar på de anställdas personliga behov och de anställda ser att om de 
följer anvisningar och presterar det de förväntas göra blir de belönade, 
alternativt inte bestraffade, vilket förmodligen också upplevs som något 
positivt. 
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Leader Punishment Behaviors

Unpleasant job assignment

Reduced privileges

Low performance evaluation

Fines for rule violation

Verbal reprimandExtra work

Figur 3.9: "Types of leader punishment behavior"
Källa: Howell & Costley, 2001 (s. 173), egen bearbetning

 

Situationer där detta ledarskap anses effektivt 
Situationer då det belönande ledarskapet är lämpligt är enligt Howell och 
Costley (2001) bland annat då ledaren kontrollerar belöningar som är 
viktiga för de anställda samtidigt som denne har ett rykte om sig att vara 
rättvis och opartisk i sitt belöningsgivande. Dessutom är denna stil lämplig 
då de anställdas arbetsprestation är ett direkt resultat av deras insats. Vidare 
kan nämnas att den belönande ledarstilen är användbar då ledaren besitter 
stor kunskap om de anställdas arbetsuppgifter, samtidigt som denna tydligt 
har förklarat prestationskriterierna för de underordnade. 
 
Om situationerna för det bestraffande ledarskapet nämner Howell och 
Costley (2001) att denna stil lämpar sig då de anställda uppskattar ledaren 
och de har vid tidigare tillfällen blivit belönade. Därefter har de exempelvis 
vägrat att lyda order under två på varandra följande tillfällen, vilket har fått 
konsekvensen att arbetsprestationen har försämrats. Vi har svårt att se den 
direkta kopplingen till den förändringsmodell som vi tidigare diskuterat. 
Däremot kan vi se att dessa båda beteenden kan vara effektiva efter en 
förändring, där ledaren belönar eller bestraffar anpassning till den 
nya ”verkligheten”.  
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3.4 Teorisammanfattning 

Innan vi går vidare och presenterar vad våra respondenter svarade vill vi ge 
läsaren en kort sammanfattning av vår teoretiska referensram. 
 
Vi inledde detta kapitel med att ge en teoretisk bakgrund till 
organisatoriska förändringar. Där utgick vi från teorier av Mintzberg och 
Westley (1992). Författarna kommer fram till en indelning beståendes av 
fem olika former av organisatoriska förändringar som illustrerar olika 
grader av förändringar: revolutionerande, bit-för-bit, fokuserad, isolerad, 
och gradvis.  
 
Resonemanget rörande organisatoriska förändringar följdes sedan upp av 
en beskrivning med två kategoriseringar av ledarskapstilar med fokus på de 
beteenden som tillskrivs ledarna. Utifrån främst Bass (1990a, 1990b, 1999) 
diskuteras den första kategoriseringen där stilarna transformativt och 
transaktionellt ledarskap ligger i fokus. Från Howell och Costley (2001) har 
vi hämtat den andra kategoriseringen. De identifierar fem olika ledarstilar: 
den karismatiska, den vägledande, den styrande, den deltagande och den 
belönande/bestraffande. 
 
Vi har i samband med varje ledarstil diskuterat dem i förhållande till 
Mintzbergs och Westleys (1992) förändringsmodell. Vi har funnit att de 
olika stilarna verkar vara olika väl lämpade för nedskärningsprocesser. Ett 
par av stilarna beskrivs mer eller mindre som förändringsledarstilar; 
transformativt och karismatiskt ledarskap. Lämpliga situationer för dessa 
ledarstilar anses exempelvis vara när de anställda upplever stress och 
känner sig osäkra. I samband med dessa diskuteras situationer som är direkt 
överförbara till en förändringssituation som innebär personalneddragningar. 
Trots att vi i vår studie inte har inkluderat anställda håller vi för troligt att 
anställda på ett företag, där personer ska sägas upp, upplever en viss stress 
och osäkerhet. Det finns även likheter i de andra stilarna, men dessa 
stämmer vid en första anblick inte lika väl in som de ovan nämnda. 



 

 

Kapitel 4
Empiri

I det här kapitlet ämnar vi presentera det empiriska 
material vi har erhållit av våra respondenter angående 
deras åsikter inom vårt studerade område. Vi har för 
strukturen i det här kapitlet utgått från de beteenden som 
ledarna ansåg viktigast i sitt ledarskap av 
nedskärningsprocesser. Vi använder ordet beteende 
synonymt med ordet handlingssätt. Därför anser vi det ej 
nödvändigt att gå djupare in i någon 
beteendevetenskaplig semantikdiskussion angående ordets 
korrekta betydelse eller användningsområde. Vad vi i 
kapitlet ämnar göra är således att beskriva vad 
respondenterna sa att de gör och vad de anser vara vikigt 
i sitt ledarskap under förändringar som innebär 
personalnedskärningar. Vissa av de beskrivna beteendena 
kan å ena sidan uppfattas som väldigt snarlika och att vi 
därför ej skulle behöva särskilja dem, men vi har valt att 
behandla dem en och en för att förhoppningsvis återge en 
tydligare bild. Å andra sidan kan snarlikheten tolkas som 
att det rådde ett stort överensstämmande i 
respondenternas åsikter. Vissa av de behandlade citaten 
anknyter därför till flera beteenden samtidigt. Vad vi har 
gjort är att vi har kategoriserat vissa beteenden under 
andra som vi anser vara mer övergripande beteenden och 
det är dessa som bildar strukturen för kapitlet. Först 
presenterar vi emellertid kort vilka förändringar 
respektive respondent hänvisat till. För att ge en bild av 
vilka beteenden som respektive respondent ansåg som 
viktiga avslutas kapitlet med en figur där vi har 
sammanställt respondenternas svar och i bilaga två 
återfinns en kort sammanfattning av varje respondents 
huvudtankar.

4 Empiri 
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4.1 Företagens storlekar och dess 
personalnedskärningar 

Respondenterna i fråga representerade olika stora företag och de hänvisade 
till olika former av organisationsförändringar, som medför 
personalnedskärningar, de varit med om under de senaste fem till tio åren. 
Vi presenterar här kortfattat de olika ledarnas situationer för att läsaren ska 
få en överblick över vilka personalneddragningar vi hänvisar till i resten av 
empirin. 
 

•  Respondent ett representerar ett företag i vilket det arbetar ungefär 
1000 personer. Denna person påpekade att bolaget de senaste åren 
bantat organisationens storlek med en tredjedel. 

 
•  Respondent två berättade att företaget efter de senaste årens 

neddragningar har ungefär 800 anställda. Innan nedskärningarna 
började var de ungefär 1200 förvärvsarbetare i bolaget. I samband 
med personalnedskärningarna lades även viss tillverkning ned och 
huvudkontoret flyttade till nya lokaler. 

 
•  Respondent tre representerar ett mindre bolag i vilket det idag 

arbetar ett tiotal personer. För tre år sedan genomgick företaget en 
stor personalnedskärning. Denna förändring innefattade även en 
förändring i affärsverksamheterna, där vissa avvecklades och 
affärsfokus lades om. 

 
•  Respondent fyra arbetar på en avdelning beståendes av ungefär 800 

anställda, vilken ingår i ett företag med ungefär 5000 personer. 
Personen nämnde att personalnedskärningen skedde i samband med 
att detta företag även införlivade andra bolag. Därmed pågick en 
samtida process med varsel och med beblandandet av ny kultur med 
den gamla. 

 
•  Respondent fem representerar ett bolag i vilket det arbetar ungefär 

1900 personer. Ledaren berättade för oss att företaget det senaste året 
genomgått två personalnedskärningar vid två olika anläggningar, 
vilka inneburit nedskärningar med ungefär 15 procent per anläggning. 
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4.2 Ledarbeteenden vid personalnedskärningar 

För att inleda avsnitten med de olika beteendena vill vi citera en av 
respondenterna angående processen med att säga upp folk. Denna person 
menar att idealprocessen är att slippa säga upp personer överhuvudtaget, 
något han delade med övriga respondenter. Han uttryckte sig enligt 
följande: 
 

”Idealprocessen det är ju det att avgången kan hanteras över 
tiden med naturlig avgång. Det är ju det absolut bästa. Det är ju 
att man inte behöver avskeda någon person utan att man har en 
viss personalomsättning som gör att den minskningen som man 
gör, gör i princip bara det att man inte nyanställer.” 

– Respondent 5 

Ett annat citat angående personalnedskärningar, vilket kan sägas mer 
kontrastera den krassa verkligheten under de senaste åren, lyder: 
 

”Tyvärr blir det en allt vanligare typ av förändring; att företagen 
rationaliserar och att allt färre ska producera allt mer.” 

– Respondent 2 

4.2.1 Vara påläst/inneha korrekt fakta 

Det här avsnittet handlar om det som i empirisammanställningen benämns 
vara påläst/inneha fakta. Vi är medvetna om att detta inte är något direkt 
beteende, men vi har ändå placerat det här avsnittet under rubrik 4.2 av 
strukturella skäl. 
 
Respondenterna var enhälligt överensstämmande i sina åsikter angående 
vikten av att vara korrekt påläst inför en process av personalnedskärningar. 
Vi har valt att placera det här beteendet i början av kapitlet då vi ser det 
som en förutsättning för resterande beteenden. Detta framgick under våra 
samtal med respondenterna då flera av dem menade att varje 
nedskärningssituation är unik, men att det vid dessa typer av 
organisationsförändringar är oerhört viktigt att göra en ordentlig analys och 
göra sin hemläxa innan några förändringsaktiviteter påbörjas. Det gäller 
alltså att ordentligt underbygga sina göromål med fakta; bestämma vad som 
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ska göras och sätta ansvariga på uppgifterna. En av respondenternas syn på 
problematiken var: 
 

”När man gör förändringar så ska man ha en logisk, systematisk 
analys bakom sina förändringar. Det tycker jag är viktigt, att 
man har gjort sin hemläxa, det är viktigt att börja med.”  

– Respondent 1 

Flera av respondenterna var överens om vikten av att komma ut med 
beskeden så tidigt i nedskärningsprocessen som möjligt. Dessa ledare 
menade att de anställda inom respektive organisation känner på sig om det 
står någon förändring för dörren. Samtliga respondenter sa att det är bättre 
att de anställda som berörs får besked än att hela organisationen går och 
spekulerar i vad som ska hända, då det kan få till följd att hela 
organisationen paralyseras. En av respondenterna uttryckte sig på följande 
sätt och gör därmed även en koppling till ett framtida avsnitt om att 
informera: 
 

”När man gör den här typen av förändring som vi gjorde, så 
gäller det att när man är på det klara med vad man ska göra, hur 
många människor som ska få gå, då gäller det att man kommer ut 
med den informationen för alla människor går och känner en viss 
atmosfär. Så innan det kommer ut någon information så blir alla 
nästan lite handlingsförlamade och går bara och väntar. Därför 
är det bra att så tidigt som möjligt gå ut med korrekt information. 
Det gör om inte annat att de andra kan hålla sig lugna.” 

– Respondent 2 

Samma person sade vidare angående det sociala ansvaret gentemot 
medarbetare som befunnit sig inom organisationen under en längre tid: 
 

”Det kräver en noggrann planering. Dessutom var det folk som 
hade jobbat länge på firman och då tycker jag att man har ett 
extra stort ansvar att det som sker, sker på ett renhårigt sätt. Det 
blir mycket lidande ändå, men man ska försöka att hjälpa till så 
mycket som det går. Det tror jag är viktigt.” 

– Respondent 2 
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Genom detta citat kan paralleller även dras till nästa avsnitt i vilket det förs 
en kortfattad diskussion kring lagen om medbestämmande i arbetslivet. 

Lag om medbestämmande i arbetslivet 
Värdet av att underbygga personalnedskärningarna med ordentlig fakta är 
inte bara något som ledarna vill göra utan det är även ett måste enligt lagen. 
Flera av respondenterna menade att noggrann fakta underlättar samarbetet 
med facket. När väl de anställdas representanter förstår att 
personalnedskärningen är ett måste, för att säkerställa företagets fortlevnad, 
bidrar även dessa med att förklara orsakerna bakom besluten för de 
anställda. Genom att föra en dialog med fackförbunden och förankra 
besluten hos dem ger detta en större trovärdighet gentemot de anställda och 
de förstår då att allting har gått tillväga på ett rättvist sätt. 
 
I enlighet med föregående resonemang och med anknytning till kommande 
avsnitt uttryckte sig en av ledarna på följande vis: 
 

”Man måste följa de här lagreglerna om information och 
förhandling. Alltså, det måste man göra. Man får inte så att säga 
gå runt det och man kan inte hitta på någonting själv som ligger 
utanför de reglerna.” 

– Respondent 5 

Ett bra samarbete med de olika fackförbunden underlättar alla 
förhandlingssituationer, men det är ändå företaget som till syvende och sist 
bestämmer. Ett fungerande samarbete minskar även risken för negativa 
mediarubriker, vilket var något som de större bolagen påpekade. 

4.2.2  Informera 

Beteendena som behandlas i det här avsnittet är de som ledarna kopplade 
till informationsdelgivning. Respondenterna var helt överens om att ledaren 
vid personalnedskärningar måste delge tydlig, öppen och ärlig information 
för att uppnå önskvärt resultat vid personalnedskärningar. Detta berodde 
inte enbart på lagkravet utan respondenterna bedyrade även vikten av det 
för företagets egen del. 
 
För att inleda detta avsnitt har vi därför valt att citera en av respondenterna 
som, vi anser, på ett representativt sätt sammanfattar ledarnas tankar 
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angående informationsdelgivning och dess betydelse vid 
personalnedskärningar. 
 

”Om man tittar inåt i sin egen organisation, människorna man 
har att göra med de är inte obegåvade; de förstår, de hör, de ser 
och känner långt innan de får beskedet att det är någonting på 
gång. Det gäller både de som är kvar och de som inte är kvar. Så 
att, vad jag vill säga är att man måste vara väldigt tydlig hela 
tiden och ärlig och inte försöka sno in det i floskler eller fina 
omskrivningar.”  

– Respondent 3 

Dessa tankar genomsyrade alla intervjuer och vi fann ingen skillnad i 
svaren från representanter för de stora bolagen respektive det mindre 
bolaget. Alla verkade anse att detta var väldigt viktiga beteenden att tänka 
på vid organisationsförändringar som medför personalnedskärningar. 

Tydlig kommunikation 
Förutom att hemläxan ska vara gjord var respondenterna rörande överens 
om vikten av informationsspridningen och i synnerhet tydligheten av den 
samma. Vad ledarna menade var att informationen på ett så tidigt stadium 
som möjligt skulle delges berörda parter. Flera av respondenterna påpekade 
emellertid att informationen ska komma ut vid samma tillfällen och/eller att 
alla inblandade delger exakt samma information. Detta kräver dock 
noggrann planering och vad ledarna menade var att så fort det är klart vad 
som ska göras, på vilket sätt det ska göras och när det ska göras, ska 
ledaren delge informationen till dem som berörs. På detta sätt minimeras 
risken för att felaktig information sprids. Kommande citat avspeglar några 
av respondenternas tankar kring denna process:  
 

”Vad som väl har känts viktigt har väl varit, tycker jag, att 
försöka ge människor information vid samma tillfälle och försöka 
ge så mycket information man kan och försöka göra det så 
personligt som möjligt.”  

– Respondent 4 
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”[…] Det ska ju vara så att när man sedan själv kommer ut och 
pratar med en platsansvarig på ett dotterbolag, så ska man ju 
känna igen sitt budskap.”  

– Respondent 1 

”Det är viktigt att det inte blir delade budskap.” 
 – Respondent 2 

Det här gällde även gentemot medierna. Några av respondenterna menade 
att negativ publicitet aldrig är fördelaktigt och risken för att det skulle ske 
ökades om otydlig information kom ut. På den här punkten skiljde det sig 
dock lite gällande representantens för det mindre bolaget åsikter och de 
andra respondenterna. En av förklaringarna skulle kunna vara att i stora 
bolag har inte vd:n möjlighet att informera alla berörda parter samtidigt. 
Därför bedyrade ledarna av de större företagen vikten av tydligheten i 
kommunikationen och att det sker samtidigt. En av respondenterna som var 
representant för ett litet bolag menade att dennes roller förmodligen var 
uppdelade på flera personer i ett större företag. I det här fallet påpekades att 
ledaren var den enda som sprider informationen och att det även skedde till 
ett begränsat antal anställda och därmed lade den här respondenten inte lika 
stor vikt vid att informationen riskerade att förvanskas på vägen till 
mottagaren. Dock påpekades även i detta fall vikten av tydlig 
kommunikation.  
 
Vi har tidigare påpekat vikten av att hålla sig till lagen i samband med 
personalnedskärningar, men vi har även tidigare antytt att företagen har ett 
egenintresse av att delge informationen vilket beskrivs av följande citat. 
 

”Det får inte bli för långt utdragna processer. Utan när väl 
besluten är fattade är det nog bättre att försöka göra så korta 
processer som möjligt, men ändå ge det så lång tid att 
medarbetarna känner att de har fått en bra bedömning och en 
bra information. Att de på något sätt, även om de drabbas och 
även om det tar dem hårt, så att säga, att de ändå kan ha 
förståelse för varför det görs.” 

– Respondent 4 

Vad denna respondent gör gällande, är att de personer som drabbas ska 
kunna skapa någon form av förståelse för varför de blir uppsagda. Andra 
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ledare menade att det självklart inte var roligt att skära i personalstyrkan, 
men om företaget gjorde sitt bästa för att de drabbade skulle förstå 
orsakerna bakom neddragningarna underlättade det processen och 
åtgärderna kunde därmed uppfattas som legitima. 

Öppen kommunikation 
Det var bara en respondent som uttryckligen nämnde ordet öppen 
kommunikation. Återigen handlar det om kommunikation och 
informationsspridning och vikten av att det sker på rätt sätt. Att de andra 
respondenterna inte nämnde det här beteendet ser vi inte som något 
problem eller källa till konflikt i vårt resonemang. Vi grundar detta på att 
den springande punkten i resonemanget ändå handlar om att fördela 
informationen till berörda parter och detta var alla rörande överens om.  
Den person som ändå använde uttrycket öppen kommunikation sade 
följande: 
 

”Sedan tror jag att det är viktigt som ledare, på vilken nivå det 
än gäller, att man är tydlig, öppen och ärlig i sin kommunikation 
när man pratar med folk.” 

– Respondent 2 

Ärlig kommunikation 
Ovanstående citat för oss in på detta beteende, vilket är ärlig 
kommunikation. Här gäller snarare det omvända förhållandet än i 
ovanstående avsnitt. Det var enbart en respondent som inte nämnde ordet 
ärlig kommunikation. Likaså här ser vi inte att det skulle innebära något 
problem för vår sammanställning då kärnan i resonemanget, med risk för 
att bli tjatiga, är att delge information. Den respondent som inte använde 
sig av ordet ärlig har ju ändå nämnt vikten av att vara så tydlig som möjligt. 
Med andra ord finns det stora möjligheter att denna person även innefattade 
ordet ärlig då denne talade om tydlighet. Självklart behöver så inte vara 
fallet, men vi anser ändå att det finns möjlighet att göra detta antagande då 
lagen kräver informationsdelgivning. Det vore således inte särskilt klokt att 
ljuga om anledningarna till varför organisationen behöver bantas.  

4.2.3 Vara tillgänglig 

Vad som gick upp för oss efter genomförda intervjuer var att det inte rådde 
lika stor samstämmighet mellan respondenterna angående övriga beteenden 
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som det gjorde beträffande de informationsrelaterade beteendena. I 
genomgången av dessa beteenden kommer vi att nämna vilka som 
behandlades av flera ledare och vilka som enbart en ledare ansåg som 
viktiga. Emellertid gäller här vad som tidigare nämnts att vissa beteenden 
är nära besläktade med varandra och en klar skiljelinje kan därför ibland 
vara svår att dra. Vid de tillfällen där vi har belyst med citat har vi därmed, 
i vissa fall, fått relatera till flera beteenden samtidigt. 
 
I det här avsnittet ämnar vi behandla ett ledarbeteende som påpekades som 
viktig av tre respondenter. Essensen i tankegångarna var att ledaren måste 
visa sig tillgänglig i en nedskärningsprocess. Ledaren får inte på något sätt 
gömma sig utan måste bistå alla berörda parter som vill diskutera ämnet 
och det spelar ingen roll vilken typ av reaktion som ledaren möts av. En av 
respondenterna åsikt angående detta beteende var: 
 

”Vid ett sådant här tillfälle måste man som chef avsätta tid, för 
många vill prata och det måste de få göra.” 

– Respondent 2 

Samma respondent sade även följande vid ett senare tillfälle av intervjun: 
 

”Folk måste få komma in och prata av sig, det är en del av den 
här processen. Det är också viktigt att man är ute och träffar folk 
och vara delaktig i processen.”  

– Respondent 2 

En annan respondent förde samman tankegångarna angående ledarens 
tillgänglighet och det redan behandlade informationsdelgivandet.  
 

”En ledare i en sådan här process får absolut inte göra sig 
otillgänglig. Han får inte gömma sig utan han måste, han måste 
våga finnas till hands för folk med deras oro och han måste 
dessutom vara så ärlig han någonsin kan. Det finns säkert saker, 
det finns det ju alltid, som man inte kan berätta, men hellre då 
säga att jag kan inte berätta detta än att ljuga så att säga.”  

– Respondent 4 

Ett resultat av att ledaren visar sig tillgänglig skulle kunna vara att denne 
underlättar för sig själv att se förändringen från de berörda personernas sida. 
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Detta är något som påpekas i följande citat och denna ledare menade att det 
går lättare att genomdriva en nedskärning om försök görs för att se det från 
medarbetarnas perspektiv. Följande sades: 
 

”Finnas tillgänglig och vara ärlig och så försöka se det liksom, 
så upplever jag att alla ledare som har gått igenom det här hos 
oss, de har väldigt lätt att se det från medarbetarnas situation 
också.”  

– Respondent 4 

Utifrån dessa utsagor har vi tolkat det som att ledaren måste vara tillgänglig 
för att inte förlora förtroendet i den övriga organisationen. Vi kommer 
emellertid att återkomma till den här diskussionen i avsnittet som handlar 
om att följa upp och kontrollera där det görs ännu tydligare att det är viktigt 
för ledaren att inte tappa förtroendet. Även om inte alla fem respondenterna 
nämnde det här ledarbeteendet som viktigt anser vi ändå att det förda 
resonemanget ger en fingervisning om beteendets betydelse i denna process. 

4.2.4 Engagera 

Även det här beteendet var det tre av respondenterna som belyste som 
viktigt vid personalnedskärningar. Vi såg dock ingen skillnad mellan små 
eller stora bolag då den ena respondenten representerar ett litet företag och 
de andra representerar större bolag. När vi genomfört intervjuerna märkte 
vi att ledarna refererade till flera saker som kan klassificeras under 
beteendet engagera. Dessutom såg vi att ledarna refererade till två former 
av engagemang. Det ena handlar om att som ledare, på olika sätt, visa upp 
sitt eget engagemang. Den andra formen handlar om att ledaren ska få de 
anställda engagerade. Vi upptäckte att dessa två former går hand i hand då 
ledaren genom sitt eget beteende och uppvisandet av engagemang på så sätt 
engagerar de övriga anställda. Det kan emellertid tyckas lite märkligt att 
tala om engagemang i situationer av personalnedskärningar. Icke desto 
mindre är det ett beteende som underströks av våra respondenter i och med 
att det även handlar om att ta hand om övriga anställda som är kvar inom 
organisationen. Vi kommer att återkomma till det här i avsnittet som 
handlar om att vara drivande. I det här avsnittet kommer vi fortsättningsvis 
att visa på exempel där ledarna har gett uttryck för beteendet engagera.  
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Entusiasmera 
Som vi nämnde i föregående stycke har vi uppfattat det som att det finns 
två former av engagemang. Dessa två former går emellertid hand i hand då 
de är beroende av varandra. En av respondenterna påpekade att ett 
engagemang och en tro på verksamheten var viktiga ingredienser i ett 
framgångsrecept. Ledarens mening löd: 
 

”Man måste också som chef visa ett hundraprocentigt 
engagemang och en entusiasm. Om jag framför ett budskap på 
ett dystert och tråkigt sätt så är det ingen som tror på mig, 
medan om jag visar entusiasm när jag säger det och visar att det 
är något jag brinner för så är det mycket lättare att tro på mig 
och att jag menar allvar.”  

– Respondent 2 

Vad ovanstående citat visar på är att om ledaren visar sitt intresse i form av 
ett stort engagemang och en stor entusiasm smittar det av sig på resten av 
organisationen. Det medför även att ledaren uppfattas som trovärdig av 
resterande personal, men vi återkommer till den här diskussionen i avsnittet 
om att vara drivande.  
 

Deltaga  
Två av respondenterna nämnde beteendet att deltaga som viktigt vid 
personalnedskärningar. Vi har valt att placera detta beteende under 
rubriken engagera då vi anser dessa två beteenden korrelera till viss del. 
Det kan kännas som en något lös koppling, men detta till trots anser vi oss 
kunna göra denna förbindelse utifrån det som våra respondenter sade. En 
av respondenterna uttryckte sig på följande sätt angående deltagandet: 
 

”Visst att man delegerar till respektive avdelningschef men man 
måste vara delaktig själv. Jag kan inte låsa in mig på rummet 
och vänta till stormen har blåst över. Jag måste vara ute i hela 
landet och prata om det här.”  

– Respondent 2 

Det som ovanstående citat gör gällande är att ledaren måste visa sig aktiv i 
processen, men en av respondenterna menade även på att ledaren måste se 
till att de anställda är så deltagande som möjligt. Med andra ord handlar det 
om att fortsätta driva verksamheten även efter att personalnedskärningarna 
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har gjorts. Nästkommande två citat visar på kopplingen mellan att skapa ett 
deltagande, en entusiasm och ett engagemang. 
 

”I det erbjudandet man har att skapa affärer och meningsfylld 
tillvaro för dem som finns här, visa vägen framåt, en tro på 
framtiden, en tro på bolaget, ett engagemang; att alla är med och 
är delaktiga och känner att det är inte jag som gör allting utan 
det är vi tillsammans.”  

– Respondent 3 

”[…] att alla på något vis är med i processen, är med i varför vi 
gör på ett visst sätt, varför vi tar ett visst beslut. […] nu har vi 
det här läget, var kan vi hitta de här 100.000 vi behöver spara? 
och så får alla jobba fram då olika förslag. […] Så alla har varit 
med i arbetet på olika sätt och på olika nivåer, men ändå har jag 
givetvis förberett det här och gjort min hemläxa innan och sen 
måste jag ta hand om det och verkställa det. Men det tror jag, att 
engagemang och delaktighet påverkar att alla är med.”  

– Respondent 3 

Som vi nämnt tidigare kan det stundom vara svaga skiljelinjer mellan de 
olika beteendena. Vad skiljer exempelvis ledarens eget deltagande från 
ledarens tillgänglighet? Utifrån respondenternas utsagor har vi tolkat det 
som att deltagandet är ett mer aktivt beteende från ledarens sida, medan 
tillgängligheten handlar om att ledaren ska finnas till hands för dem som 
har ett behov av att söka upp ledaren under processen. Vi tycker även att vi 
finner stöd för detta resonemang i redan nämnda citat under respektive 
avsnitt. 

Skapa glädjeämnen 
Det här beteendet var det bara en av respondenterna som klart och tydligt 
uttryckte. Utifrån denna ledares utsagor har vi gjort kopplingen att även 
detta beteende till stor del är ett uttryck för att skapa ett engagemang hos de 
anställda. Att skapa glädjeämnen nämndes i samband med att respondenten 
ifråga berättade att företaget, under lågkonjunkturen, hade varit tvunget att 
fokusera verksamheten på kärnkompetensen. I och med detta sattes tydliga 
mål upp och vid uppfyllandet av dessa skapades glädjeämnen och därmed 
ett engagemang. Således kan vi se att dessa har med varandra att göra i 
detta företags situation. Den här ledaren uttryckte sig så här: 
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”Skapa situationer att glädjas åt och runt, sätta upp mål som 
man kände att man kunde nå.” 

– Respondent 3 

Även om vi utifrån denna respondents utsagor gör kopplingen till 
engagemang kan vi självklart inte med bestämdhet hävda att de andra 
respondenterna även åsyftade till skapandet av glädjeämnen när de talade 
om engagemang. Vad vi däremot kan påstå är att det finns en koppling 
mellan ledarens eget engagemang och skapandet av glädjeämnen. Vi 
grundar det här på det faktum att den ledare som nämnde beteendet skapa 
glädjeämnen, gjorde det även för sin egen skull. Argumentet för detta var 
att om inte ledaren kunde utstråla glädje skulle det märkas och de andra 
personerna inom organisationen skulle därmed påverkas. Denna ledare sa 
följande: 
 

”Men så pratade jag med en mentor som jag hade då […] Hon 
sade: men vad gör dig glad? För om du blir glad då kommer det 
att stråla ut i organisationen och smitta av sig och då kommer 
resten av sig självt.” 

– Respondent 3 

Med ovanstående citat vill vi sammanfatta detta avsnitt och vi menar att 
oavsett om det är att via entusiasm, deltagande eller skapandet av 
glädjeämnen så är kontentan av resonemanget att skapa ett engagemang.  

4.2.5 Vara drivande 

Det här beteendet nämnde fyra av de fem tillfrågade ledarna som viktigt 
vid en personalnedskärning. Huvudpoängen var den att även om 
respondenterna försöker förmedla ett engagemang till övriga anställda, trots 
bistra tider, så är det till syvende och sist de själva som måste driva på 
förändringen och se till att den blir genomförd. I det här beteendet har vi 
även underordnat beteendet som handlar om att följa upp och kontrollera. 
Vi grundar detta antagande på att ledaren ständigt måste driva igenom 
processen för att inte tappa förtroendet hos övriga medarbetare, vilket även 
karakteriserar beteendet att följa upp och kontrollera. 
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Följa upp och kontrollera 
Vi har redan tidigare i empirin nämnt det här beteendet som viktigt. Utifrån 
de svar som respondenterna gav oss har vi kunnat konstatera att det handlar 
både om att följa upp förändringen under själva nedskärningsprocessen, 
men även om att kontrollera att allt fungerar efteråt. En av respondenterna 
uttryckte sig på följande sätt angående vikten av att följa upp de olika 
förehavandena.  
 

”Utefter den analys som du har gjort, tydligt delegera ut vad det 
är som ska göras. När du har gjort det så gäller det att du är 
närvarande in i den här förändringsprocessen, att inte glömma 
bort den här frågan utan att man hela tiden följer upp. Följa upp 
och kontrollera, hela tiden. Om man inte gör det så är det ju 
ingen som tror att man tycker det är viktigt längre.” 

– Respondent 1 

Citatet kan även anknytas till det vi tidigare benämnde vara drivande. Vi 
anser att de respondenter som påpekade det beteende hänvisade till 
initieringsfasen och inte själva nedskärningsprocessen. Därav har vi valt att 
dela upp beteendena var för sig, men i likhet med vad som tidigare nämnts 
är flera av beteendena snarlika varandra och därför drar vi de paralleller 
som vi gör och har således valt att placera dessa under samma rubrik.  
 
Det som antyds i slutet av ovanstående citat angående ledarens förtroende 
har påpekats tidigare och är mycket viktigt enligt flera respondenter. Även 
om inte alla har nämnt det i samband med det här beteendet är det ändå 
något som har poängterats. Andra respondenter uttryckte sig på följande 
sätt angående det diskuterade beteendet. 
 

”Alltså det kan jag, det viktigaste det är ju nästan att få dem, 
organisationerna, att fungera även efter man har gjort 
neddragningarna. Många gånger är ju den viktigaste fasen att få 
förståelse för förändringen […] att alla är med på ett nytt 
arbetssätt för oftast är det ju det att man måste arbeta lite 
annorlunda eller på ett nytt sätt när man gör en sådan här 
förändring.” 

– Respondent 5 
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”Hamnar man snett i början kan det vara svårt att komma dit 
man vill senare. Men sedan tror jag att det finns andra saker som 
många gör fel. De orkar inte hela vägen fram, utan de gör det 
halvdant. Sedan får det vila några år och sedan tar man upp det 
igen. Gör man på det viset får man aldrig något förtroende i 
organisationen.” 

– Respondent 2 

Vissa av respondenterna nämnde ledarens förtroende i samband med 
beteendet att vara tillgänglig, andra i samband med beteendet att engagera. 
Kontentan av resonemanget är emellertid att ledaren, oavsett om det är via 
att vara tillgänglig, engagera och/eller att vara drivande, måste tro på det 
som görs annars förloras förtroendet och förändringen tappar sin slagstyrka. 
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4.3 Empirisammanfattning 

Efter genomförda intervjuer upptäckte vi, vilket redan noterats i detta 
kapitel, att ledarna vi intervjuat hade likartad syn på vad som var viktiga 
ledarbeteenden vid personalnedskärningar. Vi upplevde det som intressant 
då dessa ledare kom från olika bakgrunder samt verkade inom olika former 
av organisationer och inom olika stora bolag. Deras åsikter skiljde sig dock 
på några punkter, men då handlade det snarare om, vilket redan antytts, att 
de accentuerade olika beteenden. Nedan följer en sammanfattning31 över 
vilka beteenden som respektive ledare ansåg vara de viktigaste i sitt 
ledarskap av nedskärningsprocesser. 
 
Sammanfattningsvis kan nämnas att vad ledarna gjorde i dessa 
nedskärningsprocesser var att underbygga personalnedskärningarna med 
fakta för att på så sätt kunna styrka förehavandena hos fackförbunden. 
Därefter gäller det att så tidigt som möjligt informera de berörda 
personerna om förändringen. Detta ska ledaren göra på ett så tydligt, öppet 
och ärligt sätt som möjligt. Fortsättningsvis måste ledaren vara tillgänglig 
för diskussion och visa sig engagerad i sina angelägenheter. Ledaren måste 
slutligen driva på förändringen och följa upp den för att se till att den blir 
korrekt genomförd. Uppföljningen och kontrollen är dock kopplade till 
tillgängligheten och engagemanget och på så sätt informeras övriga 
anställda om att den genomförda förändringen är något som ledaren tror på. 
Det går inte som ledare att efter genomförd personalnedskärning låsa in sig 
på sitt kontor och inte våga stå för sina handlingar. Då förloras förtroendet 
och kommande agerande av ledaren undermineras därmed. Avslutningsvis 
kan nämnas, i likhet med flera av respondenterna, att det gäller att ha i 
åtanke att det är personer som hanteras vid dess processer. Det gäller att 
samtidigt som nedskärning sker och en process med uppmuntran, att även 
se framåt och engagera de anställda som är kvar i organisationen.  
 

                                           
31 Se figur 4.1 ”Empirisammanställning”. 
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ledarskap vid personalnedskärningar.
  =   ytterligare beteenden vilka vi har kategoriserat under respektive

huvudbeteende.
X

Figur 4.1: "Empirisammanställning"
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Kapitel 5
Analys

I det här kapitlet ska vi med hjälp av den teoretiska 
verktygslådan som vi byggde upp i referensramen tolka 
och analysera vår insamlade empiri. För att kunna 
presentera vår analys på ett så tillgängligt sätt som 
möjligt har vi valt följande upplägg: vi har utgått från den 
struktur som vi fick av våra respondenter, alltså samma 
struktur som vi använde i empirin. Under varje rubrik har 
vi tagit avstamp i den empiriska diskussionen och utifrån 
denna sökt mönster samt utvecklat våra egna synpunkter. 
Därefter diskuteras de teoretiska aspekterna och de stilar 
som vi anser ha ett förklaringsvärde. Vi diskuterar även 
de ledarstilar som vi anser oss kunna avfärda utifrån 
empirin. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattande 
diskussion där vi summerar och diskuterar det viktigaste 
som framkommit.

5 Analys 
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5.1 Förändringar 

Vi ämnar i detta avsnitt diskutera de i empirin nämnda 
personalnedskärningarna inom ramen för de av Mintzberg och Westley 
(1992) upptagna organisationsförändringarna. Vi klargjorde i 
referensramen att vi är av åsikten att personalminskningar klassificeras som 
Mintzbergs och Westleys (1992) deduktiva förändringar, då dessa är 
förändringar vilka har initierats av ledningen. Våra respondenter gav tydligt 
uttryck för att de var involverade i initieringen av förändringarna. Det finns 
ingen som helst logisk tankegång bakom uppfattningen att folk kollektivt 
säger upp sig själva, vilket i sådant fall snarare skulle innebära att personen 
ifråga faktiskt slutar frivilligt. Ett sådant resonemang skulle innebära att de 
anställda som var integrerade i beslutsprocessen förespråkade sin egen 
uppsägning. Det kan kanske finnas fall där folk vill bli uppsagda av någon 
anledning, men vi ser dock ingen logik i ett sådant resonemang. 
 
I den teoretiska referensramens inledning uttryckte vi att vi är av åsikten att 
varje förändring är unik och detta var något som även våra respondenter 
påpekade. Trots detta antagande har alla diskuterade förändringar den 
gemensamma nämnaren att de inneburit en nedskärning av personal. Vi 
konstaterade även i den teoretiska referensramen att den enda av 
Mintzbergs och Westleys (1992) förändringar som vi inte ansåg vara 
aktuell i vår studie är den gradvisa. Grunden för detta antagande är att det i 
den gradvisa förändringens natur innefattas en långsam utvecklingsprocess, 
vilket inte är fallet vid personalnedskärningar. Efter uteslutningen av den 
gradvisa förändringen återstår i vårt fall en diskussion kring den 
revolutionära, bit-för-bit, fokuserade och isolerade förändringen.  
 
Vilket framhölls i presentationen av det empiriska materialet hade alla fem 
respondenter varit inblandade i personalnedskärningar någon gång under de 
senaste fem till tio åren. Vi anser oss finna stöd för att åtminstone en av 
förändringarna, den som respondent tre beskrev, kan anses vara av 
revolutionär karaktär. Denna förmodan grundar vi i att respondenten 
berättade för oss att företaget var tvunget att lägga om fokus på 
affärsverksamheten samtidigt som över hälften av personalen fick gå under 
den korta perioden av ett år. Förändring av detta slag är i våra ögon något 
revolutionerande då vi kopplar det till Mintzbergs och Westleys (1992) 
definitioner. De förändringar som respondent två och respondent fyra 
beskriver är inte lika självskrivna att placera. Vad som dock kan noteras är 
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att de på en skala hamnar mer åt det revolutionära hållet. Vi kan konstatera 
att det hur de än definieras rör sig om förändringar som berör fler delar32 än 
bara personalen i företaget.  
 
De fall som respondent ett och fem refererar till är, enligt vår tolkning, 
förändringar som kan liknas vid det som Mintzberg och Westley (1992) 
definierar som isolerade förändringar. Detta grundar vi på att 
förändringarna enbart berörde personalnedskärningar, i de båda fall som 
respondenterna hänvisade till. 

5.1.1 Sammanfattande diskussion 

Vi anser att det intressanta i redan förda diskussioner är att oavsett hur stor 
påverkan nämnda personalnedskärningar har haft, på respektive bolag, 
resonerar de intervjuade ledarna väldigt likartat angående vilka som är de 
viktigaste ledarbeteendena vid personalnedskärningar. Vi tror att 
anledningen till att det framkommer så likartade beskrivningar av en 
ledares beteende är att det handlar om människor. Trots att människor 
ibland kan behandlas som siffror och tillgångar för ett företag blir det i en 
neddragningssituation otroligt viktigt att det går rätt till. Annars riskerar 
bolaget att få dåligt rykte och det kan leda till problem med den personal 
som blir kvar. Oavsett om vi har resonerat korrekt angående om hur ”våra” 
olika personalnedskärningar kan kategoriseras ämnar vi inte dra några stora 
slutsatser. Detta till trots menar vi att det faktum att ledarna, trots olikartade 
förändringserfarenheter, visade på jämförliga åsikter angående viktiga 
ledarbeteenden vid personalnedskärningar ger en intressant indikation på 
det studerade fenomenet. 

5.2 Vara påläst/Inneha fakta 

Det som respondenterna har uttryckt i termer av att vara påläst och inneha 
fakta anser vi kunna tolkas som ett uttryck för vikten av förberedelser. 
Alltså att ledaren är förberedd för det som ska göras. Förberedelser är ett 
ord i vilket mycket kan inbegripas. I Nationalencyklopedin ges det följande 
mening: 
 

                                           
32 Utifrån de delar som Mintzberg & Westley (1992) använder för att beskriva företaget. Se avsnitt 3.1 
”Organisationsförändringar”.  
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”Åtgärd som vidtas före den egentliga verksamhetens början för 
att underlätta denna.”  

Källa: www.ne.se (b) 

En så generell definition av begreppet gör att vi anser det vara relevant att 
belysa vilken typ av förberedelser det är som anses vara av vikt. Det som 
våra respondenter i första hand avsåg när de diskuterade förberedelser var, 
som en av respondenterna utryckte det, att ha gjort sin hemläxa. Vår 
tolkning av det som sades apropå förberedelser är att det fanns en stor 
enighet angående vikten av detta och att det som åsyftades i första hand var 
att inte påbörja en nedskärningsprocess innan förarbetet var klart. Med 
förarbete avsågs att analysera situationen, planera på olika nivåer samt att 
skapa en tydlig bild om vad förändringen syftar till. Enligt våra ledare 
innebar det att ledaren själv har en klar och tydlig bild av vad som ska 
göras, hur det ska göras och att denne på ett trovärdigt sätt ska kunna ge 
svar på de frågor som kan tänkas uppkomma. Vår tolkning är vidare att 
respondenterna i princip gav uttryck för ett synsätt som innebär att om inte 
ledaren är förberedd, utifrån det som ovan nämnts, kommer det per 
definition att försvåra förändringsprocessen. 
 
Vi anser likt respondenterna att det är näst intill obligatoriskt att vara 
förberedd inför en process där människor påverkas i en större utsträckning. 
I Sverige finns det lagstiftning 33  som ger de anställda rätt till 
medbestämmande, vilket konkret innebär att de bland annat finns 
representerade i styrelserummen. Likaledes finns även en stark tradition av 
fackligt inflytande. Vi är av åsikten att dessa båda aspekter har påverkat 
sättet på vilket ledarna ser på vikten av att vara väl förberedd. Skulle de 
inte vara det och kunna argumentera för förändringen som de vill 
genomföra skulle det förmodligen föra med sig kraftfulla protester från de 
anställdas representanter, vilket enligt respondenterna skulle försvåra 
arbetet avsevärt. 
 
Det finns, som vi ser det, ett klart samband mellan ett transformativt och ett 
karismatiskt tankesätt samt med vår insamlade empiri. Vi hävdar att vi, 
utifrån våra respondenters utsagor där de gjort gällande vikten av att ha en 
klar och förmedlingsbar bild av framtiden, kan påstå att det finns likheter 
vars betydelse ej bör förringas. Vi anser att vi kan påstå ovanstående med 
stöd av den syn på visionen som Yukl (1998), Howell och Costley (2001) 

                                           
33 Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 



Analys 
  

-73- 

och Conger och Kanungo (i Conger 1999) presenterar. Utöver visionen 
diskuterar Conger och Kanungo (i Conger, 1999), inom ramen för det 
karismatiska ledarskapet, vikten av att ledaren analyserar vad de anställda 
samt vad organisationen behöver. Vår tolkning, av det som författarna 
åsyftar med analysen, är emellertid att denna är nära sammankopplad med 
visionen och utformandet av den samma. Vi anser att denna analys, till viss 
del, skiljer sig från den som diskuteras i samband med det styrande 
ledarskapet i kommande stycke. 
 
Vi anser, trots den ovan konstaterade överensstämmelsen, att det finns 
aspekter i vår empiri som inte täcks in i det resonemanget. Det finns ett mer 
konkret inslag som rör det praktiska genomförandet av förändringar och 
där ser vi en större likhet med det styrande ledarskapet. Vi grundar detta 
resonemang på det faktum att en styrande ledare lägger större vikt vid att 
kunna styra de anställda på detaljnivå. Därmed måste ledaren enligt vår 
mening vara noggrant förberedd. Likt det som respondenterna uttryckte 
måste de ha gjort sin hemläxa för att kunna bemöta alla frågor, som 
uppkommer i samband med igångsättandet, med väl underbyggda argument. 
Ledaren måste även kunna förklara för de anställda vad det är som 
förväntas av dem, vem som ska göra vad, när det ska göras och hur det ska 
göras. Här anser vi likheten med den styrande ledarstilen vara viktig. De 
två ledarstilarna som ovan tillskrevs likheter med det empiriska 
resonemanget, den transformativa och den karismatiska ledarstilen, 
kommer framförallt in när ledaren ska förklara varför något ska göras och 
där blir den övergripande visionen väldigt viktig för ledaren. Vi är av 
åsikten att oavsett hur pedagogiskt ledaren beskriver vad som ska göras 
måste han vara förmögen att få de anställda att förstå varför något ska göras, 
annars blir det avsevärt mycket svårare att genomföra förändringen. 
 
Vår tolkning är att om ledaren inte förklarar varför förändringen ska 
genomföras, blir det andra alternativet att använda sig av ett transaktionellt 
beteende. Om vi vänder blickarna mot den transaktionella ledarstilen 
upplever vi att det även här finns skäl att se samband mellan vår empiriska 
bild och vad teorierna säger. En ledare som fokuserar på transaktioner i sitt 
ledarskap måste först och främst vara medveten om vad det är som de 
anställda vill ha. Har han inte det är denna typ av ledarstil enligt oss i 
princip utan verkan och kan därmed inte leda de anställda genom en 
process. Vi tror emellertid inte att detta är så intressant. Även om ledaren 
vet vad som motiverar de anställda tror vi att det är viktigt att ledaren kan 
påvisa vad som är syftet med förändringen. Detta är även något som har 
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framkommit i empirin. En annan ledarstil som tydligt betonar transaktioner 
är den belönande/bestraffande stilen. Utifrån förda resonemang anser vi att 
vi mer eller mindre kan avskriva det transaktionella beteendet och därmed 
även den belönande och bestraffande ledarstilen från relevansen i vårt 
sammanhang. 

5.2.1 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis vill vi påstå att alla på något sätt förbereder sig inför 
en förändringsprocess. Vi menar inte att de ledarstilar, vilka ej nämnts, inte 
förbereder sig, men detta poängteras emellertid inte i litteraturen som något 
avgörande karaktärsdrag för respektive ledarstil. Därför menar vi, trots den 
relevans som går att argumentera för inom i princip alla de ledarstilar vi 
diskuterat, att det ändå finns en större relevans i det vi sett i samband med 
det transformativa och karismatiska ledarskapet. Hit hör även det styrande 
ledarskapet som enligt vår diskussion är den ledarstil som ger störst uttryck 
för den noggranna planering som beskrivs i empirin. Detta hävdar vi då det 
rör sig om situationer där ledaren är den som leder förändringen. 
Resonemanget gör att vi anser det finnas mer relevans i visionstänkandet 
som förberedelse. Kan ledaren ro iland med sin vision kan han få med sig 
organisationen åt ett håll som han anser vara önskvärt och på så sätt kan 
han besvara ”varför – frågan”. Det styrande ledarskapet ger snarare svar på 
frågorna hur, vad, när och vem. 

5.3 Informera 

Att information är viktigt i samband med förändring kan anses vara 
självklart. Vi håller med om detta, men det som vi i det här avsnittet vill 
poängtera är det som respondenterna gav uttryck för gällande sättet på 
vilket informationen sprids. De konstaterade att information är viktigt och 
de gick sedan vidare och underströk vikten av informationsdelgivning på 
tre sätt: tydlig kommunikation, ärlig kommunikation och öppen 
kommunikation. Respondenterna använde sig både av ordet 
kommunikation och av ordet information. Vi är dock av åsikten att vad de 
gav uttryck för bör tolkas som att delge information. Den åtskillnad som vi 
gör i förståelsen av dessa två begrepp är att information är mer av 
envägskaraktär än vad kommunikation är34.  
                                           
34 Vi gör inte anspråk på att korrekt definiera begreppen information och kommunikation. Vad vi vill 
åstadkomma är att, för tolknings skull, tydliggöra eventuella begreppsoklarheter. 
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Oavsett om vi väljer att se informationsdelgivningen som en helhet eller 
om vi väljer att dela upp den, kan vi konstatera, att det var något som 
samtliga ledare som intervjuats upplever starkt bidraga till huruvida 
förändringen blir framgångsrik eller inte. Att informera var tillsammans 
med ovanstående, att vara påläst/inneha fakta, det som ansågs vara 
viktigast och som alla respondenter uttalade på ett eller annat sätt. 
 
Vi anser utifrån de svar som vi har fått att det kan föreligga ett samband 
mellan att vara påläst/inneha fakta och att informera. Inom ramen för 
förberedelsen ligger att iordningställa budskapet på ett sätt som gör att det 
går att förmedla på ett önskvärt sätt samt att inte innehållet förvanskas 
längs vägen. Vi ser kopplingen som att det kan vara därför som tydligheten 
av kommunikationen poängteras av samtliga; att inga missförstånd ska 
uppstå och att exempelvis visionen ska komma fram till alla anställda. I 
samband med denna diskussion kan vi se en nyansskillnad mellan stora och 
små företag. Ledarna som inte sitter tillsammans med sina anställda och 
arbetar lade mer vikt vid tydligheten i budskapet, medan det i fallet med det 
mindre företaget istället poängterades att det viktiga med kommunikationen 
var att de anställda inte skulle känna sig överkörda. 
 
Samtliga ledarstilar som vi har diskuterat i teorin lägger vikt vid 
information och kommunikation. Vad som skiljer dem åt är vad de lägger 
vikten vid samt vad som är syftet med informationen. De transformativa 
och karismatiska ledarstilarna lägger stor vikt vid att kommunicera 
visionen och syftet blir därmed att skapa förståelse för visionen och för vad 
som måste göras för att uppnå densamma. Detta anser vi stämma bra in på 
den syn som våra respondenter gav uttryck för när de påpekade vikten av 
att skapa förståelse hos de anställda, för vad förändringarna ska syfta till 
och vad de långssiktiga målen är. Vår tolkning av det som dessa ledare ger 
uttryck för är att de likt våra ledare i första hand informerar snarare än 
kommunicerar. Det finns dock en viss skillnad; den transformativa 
ledarstilen anses vara mer villig att kommunicera än den karismatiska. 
 
Den vägledande ledaren håller sina anställda informerade om vad som 
händer och värdesätter tvåvägskommunikation. Detta gör att den 
vägledande ledarstilen inte riktigt ligger i linje med det som vår empiri 
visar på eftersom våra ledare förvisso anser det vara viktigt att informera, 
men det finns inte riktigt utrymme för den vägledande ledarens 
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tvåvägskommunikation i en personalnedskärningsprocess då besluten redan 
är fattade.  
 
I samband med informationsdelgivningen skapar den styrande ledaren 
informationsvägar framförallt för att kunna få ut sina instruktioner till de 
anställda och tydligt förklara vad det är som ska göras. Här ser vi att det 
kan finnas en koppling till det som ledarna i vår studie har gett uttryck för. 
I anknytning till informationsdelgivningen gjorde samtliga ledare en poäng 
av att vara oerhört tydliga. Detta för att de anställda skulle veta vad som 
skulle hända och vad som förväntades av dem. Vi ser att det i en situation, 
som den där anställda ska sägas upp, är viktigt med tydliga besked och 
direktiv. Som en av de intervjuade uttryckte är det viktigt att inte försöka 
linda in saker och ting i fina floskler utan verkligen tala om, på ett klart och 
tydligt sätt, vad som ska hända. 
 
Den form av kommunikation som framförallt Howell och Costley (2001) 
tillskriver den deltagande ledarstilen anser vi vara i linje med vår 
diskussion rörande kommunikation. Ledaren låter de anställda, på ett eller 
annat sätt, vara delaktiga i processen, men som vi konstaterade i 
diskussionen angående förändringar är det inte så troligt att de anställda 
skulle argumentera för att de kollektivt ska bli uppsagda. Det deltagande 
som vi kan se vara relevant är det som Vroom och Jago (1988) hänvisar till 
som det lagreglerade. De anställda får alltså ett indirekt inflytande via sina 
representanter som sitter i företagens styrelser, men som påpekades av en 
respondent är det ändå företaget som i slutändan bestämmer vad som ska 
göras. Dessutom kan det, i enlighet med vad en av våra respondenter 
påpekade, vara bra att efter den initiala nedskärningsprocessen rådfråga de 
anställda för att få förslag på lösningar som ytterligare kan bidra till att 
företaget återhämtar sig. Detta förutsätter då att företaget befinner sig i en 
kris och har svårt att ta sig ur den.  
 
Utifrån Howells och Costleys (2001) resonemang kan en ledare använda 
den belönande/bestraffande ledarstilen för att förmedla vad det är som är ett 
önskvärt respektive icke önskvärt beteende. Vi anser emellertid att denna 
ledarstil inte lämpar sig särskilt väl i vårt fall, då författarna gör gällande att 
det som denna ledarstil ger uttryck för ofta är en reaktion på de anställdas 
beteenden. Reaktionen tar form av belöningar eller bestraffningar; alltså 
informerar denna ledare sina anställda om vad som är önskvärt genom att 
agera på deras beteenden. Kontentan av resonemanget är att respondenterna 
gav uttryck för vikten av att, i initieringsskedet samt under processen, 
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tydligt delge information vilket vi anser vara tillräckligt för att avfärda 
denna ledarstils relevans i samband med informationsdelgivningen. 

5.3.1 Sammanfattande diskussion 

Vi kan även i detta avsnitt konstatera att det i alla ledarstilar, på ett eller 
annat sätt, läggs vikt vid att informera de anställda. Det vore snarare naivt 
att anta motsatsen. Vi anser emellertid att vi har kunnat visa på skillnader 
av hur viktig informationen beskrivs i de olika ledarstilarna. De ledarstilar 
som vi i det här avseendet anser vår empiri stämma mest överens med är 
den transformativa ledarstilen och den styrande. Ledarstilen som vi helt kan 
avfärda är den belönande och bestraffande stilen. De övriga stilarna innehar 
vissa element som vi kan jämföra vår empiri med. 

5.4 Vara tillgänglig 

Tillgängligheten som respondenterna beskrev tolkade vi som en passiv 
tillgänglighet. Denna tillgänglighet innebär att ledaren ska finnas tillhands 
för de anställda som vill ställa frågor och diskutera. I empirin visades prov 
på olika exempel och bland annat nämndes att ledaren inte får gå och 
gömma sig. Vi anser, att genom att göra sig tillgänglig visar ledaren att han 
tror på det han gör och står bakom de beslut som fattats.  
 
Vi har i teorin inte funnit något som är direkt överensstämmande med den 
form av tillgänglighet som respondenterna beskrivit. Närmast till hands 
ligger det deltagande ledarskapet. Likt det deltagande ledarskapet gör sig 
ledaren tillgänglig för de anställda, dock ser vi att det finns en viktig 
skillnad. De situationer som respondenterna har beskrivit för oss är 
situationer där besluten redan är fattade och verkställda. Följden av detta 
blir att det inte finns något utrymme vare sig för det medbestämmande eller 
för det inflytande som enligt Bass (1990a) karakteriserar den deltagande 
ledarstilen. Respondenterna har inte gett uttryck för att de låter anställda 
vara involverade i beslutsfattandet. När de anställda blir informerade är 
besluten redan fattade och ska verkställas. Därmed blir den, i detta 
sammanhang, avsedda tillgängligheten aktuell först när 
personalnedskärningsförändringen inletts. 
 
Det vägledande ledarskapet kännetecknas, vilket diskuterats med stöd av 
bland andra Bass (1990a), av att ledaren bryr sig mycket om de anställda. 
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Vid en första anblick kan detta tolkas som liknande den tillgänglighet som 
respondenterna diskuterar. Det finns emellertid en avgörande skillnad som 
gör att vi anser oss, mer eller mindre, kunna avfärda denna ledarstil. Den 
vägledande ledaren kan tillskrivas betydande drag av den 
relationsorienterade ledaren som, enligt Blake och Adams McCanse (1998), 
ofta är konflikträdd och försöker därmed undvika konflikter till varje pris. 
Det respondenterna ger uttryck för är snarare det motsatta; ett beteende där 
ledaren måste ta itu med de känslor och eventuella konflikter som uppstår i 
samband med personalnedskärningen. Vi ser detta som en viktig skillnad 
som gör det omöjligt att tolka våra respondenters beteende som vägledande 
i detta sammanhang. 

5.4.1 Sammanfattande diskussion 

Vilket redan har nämnts har vi inte fullt ut kunnat hitta något i 
ledarstilarnas karakteristika som motsvarar den tillgänglighet som 
respondenterna beskrev för oss. En av respondenterna påpekade att i och 
med att ledaren gör sig tillgänglig skapas en kontakt mellan de anställda 
och ledaren som gör att det blir lättare för ledaren att förstå de anställda och 
sätta sig in i deras situation. Vi tror att det kan hjälpa ledaren att skapa en 
förståelse för hur de anställda upplever situationen och att det även kan 
medföra positiva reaktioner både från dem som blir uppsagda och från dem 
som blir kvar inom företaget. Ledaren får möjlighet att på ett personligt sätt 
förklara vad förändringen syftar till. Dessa båda punkter leder oss in på 
nästa del av analysen, vilken handlar om vad ledaren gör för att engagera 
de anställda i en förändringssituation som innebär personalnedskärningar. 

5.5 Engagera 

Respondenterna menade att när de själva var engagerade på olika sätt 
kunde de få med sig de anställda och även få dem engagerade i 
förändringsprocessen. Vår tolkning är att detta är som mest intressant när 
personalnedskärningen, som enligt Mintzberg och Westleys (1992) 
definition, är del av en förändring som innebär att fler delar av företaget 
påverkas. Detta grundar vi på att det då blir extra viktigt att organisationen 
inte lamslås och att verksamheten kan fortsätta fungera under så normala 
förhållanden som möjligt.  
 



Analys 
  

-79- 

Det finns mycket en ledare kan göra för att engagera de anställda. Det som 
av våra respondenter ansågs vara de viktigaste beteendena, i det här 
avseendet, förutom att vara engagerad, var att uppträda entusiastiskt och 
vara deltagande. Skillnaden mellan att engagera och entusiasmera är i vår 
mening inte glasklar. Vår tolkning är att det i fallet med engagemang mer 
handlar om att få någon att göra något. I fallet med entusiasm rör det sig 
snarare om att få de anställda att stödja tanken och syftet med förändringen, 
alltså på ett mer abstrakt plan jämfört med engagemang. Med deltagande 
åsyftas den roll som ledaren tar på sig när han aktivt går ut i bolaget och 
sprider sitt budskap och interagerar med de anställda. Oavsett tolkning av 
respektive begrepp är kontentan av respondenternas resonemang att ledaren 
själv måste vara engagerad samtidigt som detta förmedlas till övriga 
anställda för att få dem att tro på idéerna. 
 
När ledaren uppvisar engagemang, entusiasm och deltagande är det för oss 
ett uttryck för att ledaren tror på förändringen. Utifrån empirin anser vi oss 
kunna dra paralleller med det som Yukl (1998) nämner angående den 
transformativa ledaren. Han pekar där på vikten av att ledaren uppträder på 
ett säkert och optimistiskt sätt. Även i den karismatiska ledarstilen finns det 
drag som vi anser vara relevanta i detta sammanhang. Tydligast påvisas 
detta i och med ledarens personliga risktagande, vilket nämns av Howell 
och Costley (2001). Detta anser vi vara ett sätt som ligger i linje med vår 
empiri. Genom att ledaren visar för sina anställda att han är övertygad om 
förändringens nödvändighet och att han är beredd att satsa på förändringen, 
ger ledaren signaler till övriga personer inom organisationen. 
 
Vi diskuterade under avsnittet informera att det finns en koppling mellan 
det som våra respondenter diskuterade och den tydlighet som vi anser oss 
kunna tillskriva den styrande ledarstilen. I anknytning till den diskussionen 
ser vi att den kan fortsättas i det här avsnittet. Den tydlighet som beskrivs 
av respondenterna anser vi även vara överförbar på diskussionen om 
deltagande; där ledaren möter de anställda och diskuterar det som ska göras 
samt det som har gjorts och vad som kommer att hända.  
 
En av respondenterna resonerade kring begreppet att skapa glädjeämnen för 
att engagera de anställda. I princip handlar det om att bryta ned de stora 
långsiktiga målen till hanterbara enheter som de anställda kan förstå och på 
så sätt se att framsteg görs. Genom att göra det kan ledaren lättare få med 
sig de anställda i processen och det blir, enligt respondenten, successivt 
mindre friktion och motstånd mot förändringen allt eftersom de anställda 
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ser att det faktiskt går att uppfylla målen. Då det endast var en av våra 
respondenter som uttryckligen nämnde detta begrepp vill vi inte dra alltför 
stora växlar utifrån det förda resonemanget. Icke desto mindre anser vi oss 
kunna dra paralleller mellan detta engagemangsskapande beteende och med 
en av Yukls (1998) beskrivande punkter av den transformativa ledaren. 

5.5.1 Sammanfattande diskussion 

Liksom i flera av de andra sammanfattande diskussionerna anser vi även 
här att det går att, på ett eller annat sätt, dra paralleller till flera av 
ledarstilarna. Vår tolkning är att den ledarstil som vi anser vara den som 
tydligast belyser det vi har kunnat se i empirin är den transformativa. Där 
läggs tyngd vid ledarens beteende gentemot de anställda och beteendet 
syftar till att skapa engagemang och entusiasm kring den förestående 
förändringen. De andra stilarna som varit ämne för diskussion belyser i sig 
vissa delar, men inte på ett lika tydligt och träffande sätt. 

5.6  Vara drivande  

Våra respondenter gav tydligt uttryck för att det är ledaren som måste vara 
drivande i denna typ av förändringsprocess. Att följa upp den process som 
man själv initierat ansågs av respondenterna som något av yttersta vikt. Det 
som respondenterna påpekade kan dels hänföras till processen med själva 
personalneddragningarna samt till det efterspel som kommer till följd av att 
neddragningarna har genomförts. I empirin visades exempel där ledarna 
menade att när väl förändringen är genomförd gäller det att hela tiden följa 
upp och kontrollera. Om detta uteblir uppstår en stor risk, vilket redan 
påpekats, att övriga medarbetare förlorar tilltron till ledaren då de uppfattar 
det som om denne inte längre anser förändringen som viktig. Mer konkret 
poängterade flera av våra respondenter vikten av att följa upp och 
kontrollera de beslut som man har fattat och vara noga med att inte släppa 
taget om processen. En respondent underströk vikten av att orka följa upp, 
gång på gång. 
 
Vikten av att ledaren driver processen framkommer inte lika tydligt i teorin 
som det gjort i vår empiriska undersökning. Den ledarstil som framhåller 
det tydligast är dock den styrande stilen. Ledaren styr de anställda och 
klarlägger för dem vad som ska göras. I samband med att vara drivande 
diskuterade de flesta av våra respondenter nödvändigheten med att, som en 
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del av att driva, kontrollera och följa upp det som beslutats. De ledarstilar 
som poängterar vikten av att kontrollera och följa upp är framförallt den 
transaktionella, den bestraffande delen av den belönande och bestraffande 
samt den styrande ledarstilen. I de två förstnämnda ligger fokus på att 
aktivt övervaka de anställda och att kontrollera att de följer de uppsatta 
reglerna, vilket i våra ögon ses som ett uttryck för en bristande tilltro till de 
anställda. Bass (i Howell och Costley, 2001) nämner att det finns en risk att 
även den styrande ledaren kan tendera att bli alltför övervakande om denne 
saknar tilltro till sina anställda. Trots detta anser vi oss finna stöd för att 
den styrande ledarstilen i huvudsak söker att kontrollera att det som ska 
göras görs, men att det inte är ett uttryck för avsaknad av förtroende. Vår 
tolkning är snarare att ledaren hjälper de anställda när de känner sig osäkra 
och inte vet vad det är som ska göras. 

5.6.1 Sammanfattande diskussion 

Vår tolkning av det som ledarna uttryckte är att nedskärningsförändringar 
kan liknas vid en lådbil som ska uppför en backe. Om inte ledaren är där 
och puttar hela tiden kommer den aldrig upp till krönet utan åker istället 
bakåt. Ledaren får ofta ingen hjälp med detta utan måste orka tjata, annars 
kommer lådbilen att rulla tillbaka ned i backen. Med risk för upprepning 
vill vi hävda att det går att dra paralleller till den styrande ledarstilen i det 
här sammanhanget, då detta är den stil som tydligast framhäver vikten av 
att noga driva, följa upp och kontrollera företagets verksamheter. Vi vill 
emellertid poängtera att vikten av att driva förändringen framåt framkom 
tydligare i empirin än i vad det gjorde i teorin. 
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Transformativt ledarskap
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Informera

Vara tillgänglig
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Vara drivande

Belön./Bestr. ledarskap

Deltagande ledarskap

Styrande ledarskap

X

Teckenförklaring :
          =   Vi anser att det finns en tydlig överensstämmelse mellan vår empiri och

denna ledarstil.
  =   Vi anser att det finns en viss överensstämmelse mellan vår empiri

och denna ledarstil.
X    =               Diskuteras i analysen, men vi har inte funnit stöd i empirin.

Vara påläst/
inneha fakta

Figur 5.1: "Analyssammanställning"

X

5.7 Analyssammanfattning och diskussion 

Det har i vår analys framkommit att det utifrån vår empiri finns några 
ledarstilar som har ett högre förklaringsvärde än vad de övriga har. Nedan, 
i figur 5.135, presenteras en sammanfattning av det som vi har kommit fram 
till i analysen. 
 

Vilket framgår av figuren är det den styrande ledarstilen som har den 
tydligaste överstämmelsen med vår empiri. Vi anser dock att den styrande 
ledarstilen inte är tillräcklig för att förklara det vi sett. Vilket har 

                                           
35 I de rutor i figur 5.1 där det saknas markeringar innebär det att vi i teorin inte funnit varken något som 
talar för eller emot denna ledarstil i jämförelse med vår empiri. Vi har tolkat denna frånvaro som att det 
inte är något som är tongivande för denna ledarstil och att det är därför som vi inte har funnit det i teorin. 



Analys 
  

-83- 

framkommit i analysen, finns det under varje beteende saker som inte till 
fullo kan förklaras utifrån en stil. De ledarstilar som, utöver det styrande 
ledarskapet, har uppvisat förklaringsvärde är framförallt den transformativa 
och den karismatiska ledarstilen. Eftersom dessa kommer från olika 
kategoriseringar skulle det kunna vara så att de båda, oberoende av 
varandra, kunde förklara det som inte täcks av den styrande ledarstilen. 
Vilket framgått av referensramen och belysts i analysen finns det emellertid 
skillnader dessa emellan. Dessa skillnader vill vi göra gällande vara 
tillräckliga för att påstå att den ledarstil som den karismatiska ledaren 
utövar, där den egna personen ligger i stort fokus, inte har samma 
förklaringsvärde som den transformativa ledarstilen. 
 
Att vi i vår studie funnit störst förklaringsvärde i den styrande ledarstilen 
och den transformativa kan tyckas något paradoxalt då den styrande 
ledarstilen, utifrån den teoretiska beskrivningen, har mer gemensamt med 
den transaktionella än vad den har med den transformativa ledarstilen. Den 
förklaring vi håller som troligast är att det är situationsbetingat. Det är en 
situation där människor påverkas och det ställer vissa krav på den som 
hanterar situationen. Vi stödjer detta resonemang genom att knyta an till 
Bass (1999). Apropå de transformativa och transaktionella ledarstilarna 
hävdar han att en ledare kan ha drag av båda stilarna beroende på 
situationen. Howell och Costley (2001) för ett analogt resonemang då de 
belyser att en effektiv ledare som använder sig av styrande ledarskap 
troligtvis inte använder alla de olika beteendena samtidigt. Därmed anser vi 
oss kunna rättfärdiga vår uppdelning.  
 
Som ovan nämnt kan vi inte fullt ut förklara vår empiri med vår teoretiska 
verktygslåda. Det som framkom tydligast var att tre av våra respondenter 
lyfte fram vikten av att göra sig tillgänglig för de anställda i samband med 
förändringen. Vi tror att det har en direkt koppling till att de teorier som 
beskriver ledares beteende inte är anpassade till speciella situationer. Vi ser 
detta som en brist hos dessa teorier och menar att deras förklaringsvärde 
kan ifrågasättas. En möjlig förklaring till divergensen, mellan det vi sett i 
verkligheten och i de ledarskapsteorier vi har använt, skulle kunna vara 
kulturella skillnader. Litteraturen som används i stor utsträckning har 
amerikanskt ursprung eller influenser, medan vi utfört vår studie i en annan 
kulturell kontext. Vi vill inte hävda att det är den fullständiga förklaringen, 
snarare att det skulle kunna vara fallet. Då det inte riktigt ryms inom ramen 
för denna studie vill vi diskutera det ytterligare under vidare forskning.    
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Kapitel 6
Slutdiskussion

Utifrån de diskussioner och resonemang vi förde i 
analysen ämnar vi i det här kapitlet besvara våra 
problemfrågor och med dem även vårt syfte, vilket är: att 
ta reda på om det utifrån ledares beteende i förändringar 
som innebär personalnedskärningar går att skönja någon 
ledarstil som kan anses mer lämpad för att åstadkomma 
ett önskvärt resultat i nämnda förändringar. För att 
avrunda vår uppsats vill vi framhålla några framtida 
forskningsfrågor som vi efter genomförd studie kunnat 
identifiera som intressanta.

6  Slutdiskussion 
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6.1 Slutsatser 

För att knyta ihop den berömda säcken kan konstateras att vi i empirin 
noterade vissa beteenden som respondenterna ansåg som viktigast i sitt 
ledarskap av personalnedskärningar. De som tydligast framkom var: att 
vara påläst/inneha fakta, att informera, att vara tillgänglig, att vara 
engagerad och att vara drivande.  
 
De beteenden som framkom i empirin analyserades sedan utifrån gängse 
ledarstilsteorier och vi sökte efter förklaringar. Vilket redan antytts i vår 
analys har vi inte fullt ut kunnat påvisa någon fullständig 
överensstämmelse med enbart en av de beskrivna ledarstilarna. Utifrån vårt 
analysresonemang anser vi oss dock kunna påstå att de ledarstilar som har 
högst förklaringsvärde i relation till vår empiri är den styrande ledarstilen 
och den transformativa ledarstilen. Med andra ord anser vi att vi kan 
resonera oss fram till att det som ligger närmast till hands, för att besvara 
vårt syfte, är att ledare i en personalnedskärningsförändring använder sig av 
en styrande ledarstil med tydliga influenser av den transformativa 
ledarstilen.  

6.2 Vårt bidrag och framtida forskning 

Denna uppsats bidrag är att visa på vilken ledarstil som ledare använder sig 
av i personalnedskärningar. Vår studie har visat på att de kategoriseringar 
som Bass (1999) och Howell och Costley (2001) presenterar är alltför 
generella för att kunna ge en tillfredställande förklaring till vår situation. 
Genom att ta med båda dessa förklaringsverktyg har vi delvis kunnat 
förklara den insamlade empirin. Vi har visat på att det inte var helt 
självklart vilken stil som är mest jämförbar med vår empiri, men vi anser 
oss ändå ha givit en fingervisning om vilka ledarstilar som är mest 
förenliga med ledarskap under personalnedskärningar. Vi kan med säkerhet 
enbart uttala oss om de fem fall av ledarskap under personalnedskärningar 
vi har studerat. Trots det blygsamma antalet vill vi poängtera att vi kunnat 
se tydliga tendenser på vilka beteenden respondenterna ansåg som viktigast 
vid personalnedskärningsförändringar. Vi vill likaledes lyfta fram att 
respondenterna åsyftade olika former av förändringar och hade olika 
bakgrunder. Med dessa argument anser vi vår studie ha ett förklaringsvärde 
och en viss allmängiltighet. 
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Efter att ha genomfört denna studie har vi funnit att det inom vårt valda 
ämne finns fler intressanta aspekter som skulle kunna bli föremål för nya 
studier. Vi har i denna studie utgått från ett ledarperspektiv och därmed ser 
vi relevansen i utförandet av en liknande studie med utgångspunkt i ett 
medarbetarperspektiv. Möjligtvis skulle det, i en medarbetarstudie, 
tydligare framkomma en viss typ av önskad ledarstil. Om det visar sig att 
det skiljer sig mellan de olika synsätten, skulle en analys om 
bakomliggande faktorer utgöra ett intressant forskningsområde. Vi anser 
även att det skulle finnas en poäng att, med vår studie som utgångspunkt, 
upprepa studien utifrån ett kvantitativt angreppssätt. Vi anser även att det 
skulle vara intressant att göra en liknande studie utifrån ett genusperspektiv. 
Vi har i vår studie inte funnit några avgörande skillnader mellan mäns och 
kvinnors åsikter, men det kan bero på att vi studerade ett begränsat antal 
fall. Kanske framkommer skillnader, kanske inte. 
 
De funderingar som vi avslutade vår analys med skulle vi även vilja avsluta 
detta kapitel med. Den kulturella aspekten av ledarskap, vilken vi nämnde i 
analyssammanfattningen, skulle kunna förklara de skillnader mellan empiri 
och teori som vi har belyst. Detta är dock inte något som vi direkt kan 
styrka i vår studie, men vi anser att det skulle vara intressant att i 
kommande studier ta de olika kulturella kontexterna i beaktning och där 
söka förklaringar. Mer konkret ser vi två möjliga studier, dels en studie där 
förklaringar till vår empiri söks med utgångspunkt i svensk 
ledarskapslitteratur. Dessutom anser vi att det skulle vara intressant att 
studera amerikanska ledare utifrån svenska ledarskapsteorier. 
Avslutningsvis vill vi bara säga: den som söker, skall finna. 
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Muntliga källor 
 

Vi har genomfört fem intervjuer med personer med ledande befattningar 
inom sina organisationer. 



 
  

 

Bilaga 1- Intervjuguide 
 
Kan du berätta om dig själv och din bakgrund som ledare. 
 
Vi följde upp med frågor, beroende på hur tydlig ledaren var i sitt svar. Exempel på 
följdfrågor: Hur länge har du arbetat som ledare/chef? Vad har du haft för befattningar 
innan du började på din nuvarande post? Vad har du för utbildning? 
 
Kan du berätta om dina erfarenheter av förändringsprocesser i 
organisationer? 
 
Vi bad att få olika förändringar beskrivna? I de fall där ledaren hade varit med om flera 
olika förändringar frågade vi närmare om de som medfört personalnedskärningar? 
 
Vad är för dig den ideala förändringsprocessen? 
 
Vilka svårigheter ser du förknippade med förändringar i 
organisationer? 

 
Kan du berätta om dina erfarenheter av förändringar som innebär 
personalnedskärningar? 
 
Hur ser du på din roll som ledare under personalnedskärnings- 
förändringar? 
 
Vad är din funktion i denna typ av förändring? 
 
Vad anser du vara viktigast i ditt ledarskap under dessa förändringar? 
 
Om du skulle göra en ny organisatorisk förändring, hur skulle du gå 
tillväga? 
 
Anser du att det finns något som är tabu för en ledare under en 
förändringsprocess som innebär personalnedskärningar? 
 
Är det något du vill tillägga? 



 
 

 



 
 

 

Bilaga 2- Respondenterna 
 
 

Respondent 1 
 

Bakgrund som ledare 
Denna person har i grunden en ekonomexamen. Ledaren har arbetat inom 
olika bolag med framförallt finansiella uppdrag och innehaft flera ledande 
poster inom olika bolag. Respondenten har bland annat varit finansdirektör 
och vd vid två olika tillfällen och en av vd-posterna är den som innehades 
när vi träffades. 
 
Att vara ledare 
Denna respondent betonade att rollen mestadels var en ägarroll eller som 
han också uttryckte det; en styrande roll. Personen betonade att hans 
uppgifter hade mer karaktärsdrag av en koncernchefs sysslor än vardagliga 
operativa uppgifter. I och med att bolaget är ett holdingbolag innebär 
sysslorna styrning till stor utsträckning. Respondenten påpekade att när de 
ägda bolagens ledningar får problem hjälper bistås de med de operationella 
aspekterna. Sammanfattningsvis nämner han att det är ett mycket aktivt 
ägande som utförs och de är noga med att se till att de andra bolagen har 
styrningsinstrument i sina organisationer. 
 
Erfarenheter av förändringsprocesser 
Respondenten svarade att han i hela sitt liv arbetat som manager och ledare. 
Han påpekade att han under hans första tio år sysslade väldigt mycket med 
att bygga upp verksamheter, stabsfunktioner och affärsfunktioner. 
Respondenten har även byggt upp en finansverksamhet från grunden och 
då tillade han att det ofta handlade om att ta bort den otillräckliga 
kompetensen och utveckla den kvarvarande kompetensen. Detta innebar att 
hitta alternativa lösningar för de personer som inte passade in i de nya 
arbetsformerna eller föreslå pensionsavgångar. 
 
Inför en förestående nedskärning menade respondenten att de anställda 
känner det på sig. Han påstod att vid dessa tillfällen blir de berörda 
personerna inte förvånade när de väl meddelas om uppsägning. 
 
 
 



 
 

 

Att leda personalnedskärningar 
Han menade att varje situation är unik men att det vid dessa typer av 
organisationsförändringar är oerhört viktigt att göra en ordentlig analys och 
göra sin ”hemläxa”. Det gäller att ordentligt underbygga sina göromål med 
fakta; bestämma vad som ska göras och sätta ansvariga på uppgifterna.  
 
Förutom att hemläxan ska vara gjord påpekade han vikten av att vara tydlig 
i sitt resonemang. Han menade att det var väsenligt att visa vad man vill 
åstadkomma och vem som ska ansvara för vad. Respondenten påpekade att 
han tyckte att tydlighet var en av nycklarna till allt ledarskap; att våga vara 
tydlig. Dessutom tillade han att facket ofta är väldigt påläst. Därmed är det 
viktigt att kunna sin sak och han menade även att förändringarna görs för 
att företaget ska överleva och detta ligger självklart i fackets intresse också. 
En väl genomförd analys uppskattas med andra ord av facket. Det handlar 
även om att närvara, att orka följa upp och inte tappa tron på det man göra 
för då förlorar resten av organisationen tillit till processen. 
 
 
 

Respondent 2 
 

Bakgrund som ledare 
Denna person är ingenjör i botten, men han har även studerat ekonomi och 
juridik. Det stora intresset är dock marknadsföring och försäljning. 
Respondenten har arbetat med försäljning i princip alla sina åtaganden och 
han menar att grunden ändå ligger i att man kan sälja det som produceras. 
Under åren har personen hunnit med att vara regionchef, marknadschef, 
försäljningsansvarig samt vd, vilket är respondentens nuvarande befattning. 
 
Att vara ledare 
Respondenten menade att han ansåg att de ledare som kommer längst är de 
som är engagerade och entusiastiska. Detta menade han ökar 
trovärdigheten och det är ett bra sätt att få med sig övriga inblandade. 
  
Erfarenheter av förändringsprocesser 
Företaget som den här respondenten representerar försöker idag ta det 
varsamt eftersom det varit med om stora förändringar de senaste åren. Vi 
fick berättat för oss att organisationen, på ungefär tio år, minskat sin 
personalstyrka med ungefär hälften av de anställda. 
 



 
 

 

Att leda personalnedskärningar 
Han ansåg det vara väldigt viktigt att ge korrekt information till de 
inblandade och gärna så tidigt i processen som möjligt. För att kunna göra 
detta menade han vidare att det är otroligt viktigt att vara ordentligt 
förberedd och vara på det klara med vilken typ av information som ska 
förmedlas. Det gäller även att alla inblandade delger exakt samma 
information. 
 
Han menade vidare att det trots allt är han som måste driva igenom 
förändringen och se till att den skrider framåt i den takt som är beslutat. 
Även om han påstod att respektive avdelningschef sköter sin egen personal 
måste också han själv vara delaktig. Dessutom visade denne respondent på 
vikten av att ledaren är tydlig, öppen och ärlig i sin kommunikation. I 
samband med det här nämnde han att de anställda måste få chans att föra en 
dialog med honom och han måste visa sig tillgänglig.  
 
Vidare menade han att det är otroligt viktigt att föra en dialog med facket. 
Respondenten var av uppfattningen att företaget i längden vinner på att 
samarbeta med facket eftersom det då finns två parter som kan övertyga de 
drabbade om att nedskärningen är något som måste genomföras. Genom att 
facket är i samförstånd ger detta en större trovärdighet gentemot de 
anställda och de förstår då att allting har gått rätt till och att det skett på ett 
rättvist sätt. 
 
Avslutningsvis poängterade han att det är väldigt olika från företag till 
företag vad som är ett bra framgångsrecept. Han påpekade dock att 
framgångsreceptet var att man måste vara engagerad och verkligen tro på 
vad som ska göras och visa det och även visa att man har tänkt igenom 
processen. 
 
 
 

Respondent 3 
 

Bakgrund som ledare 
Den här respondenten har en systemvetarexamen i bagaget och har under 
årens lopp arbetet med mycket systemutveckling och programmering. Hon 
har dessutom hunnit med att vara gruppchef för ett affärsområde vilket 
innebar mycket projektledning. Efter det här har hon även jobbat som 
konsult och med konsultförsäljning innan hon för några år sedan blev vd. 



 
 

 

 
Att vara ledare 
På den här frågan svarade hon att hon anser det vara viktigt att skapa kultur 
och värderingar för bolaget; att visa vad det är som präglar företaget. 
Vidare menade hon att det är viktigt att få med sig de övriga anställda; att 
skapa en känsla av ”vi”. Detta gjorde hon genom att försöka skapa en 
meningsfylld tillvaro, en framtidstro och ett engagemang. 
 
Erfarenheter av förändringsprocesser 
Hon har erfarenhet av förändringsprocesser som skett både under hög- samt 
under lågkonjunktur. Högkonjunktursförändringsarbetet innebar att 
fördubbla antalet konsulter inom en viss verksamhet medan förändringen 
under lågkonjunkturen istället innebar att minska personalstyrkan med över 
hälften. Hon påpekade dock att hon var lite försiktig med att säga upp folk, 
eftersom hon ansåg sig själv som nykomling på vd-posten och ville inte 
vara den som styr och ställer allt för mycket. På det hela taget ansåg hon 
väl att hon borde ha tagit beslutet en månad tidigare än vad hon gjorde 
eftersom hon hade gått och känt det på sig. Trots det tog hela processen inte 
mer än några månader och hon menar att även de anställda kände på sig att 
någonting skulle hända. 
 
Att leda personalnedskärningar 
Det fanns ett antal funktioner som denna respondent ansåg vara viktiga 
under denna process. Eftersom processen var väldigt påfrestande tog hon 
till en början hjälp av en mentor och tillsammans kom de fram till att hon 
måste fokusera på det som skulle göra henne själv glad. Annars skulle 
aldrig de anställda tro på det hon sa. Därför satte hon upp tydliga mål som 
var lätta att följa och kontrollera om de följdes upp. Hon ansåg dessutom 
att det var viktigt att behålla glädjen inom bolaget och därför firade de varje 
gång ett mål var uppfyllt.  
 
Förutom de här tydliga målen menade hon att det var väldigt viktigt att vara 
fokuserad och fatta tydliga beslut. Hon ansåg att det många gånger kunde 
vara lättare att leda i motgång för då finns allt svart på vitt. Därför menade 
hon att det varit viktigt att fokusera verksamheten och tänka strategiskt 
långsiktigt. Detta grundades på hennes argumentation att det är lätt att i en 
högkonjunktur ryckas med och acceptera alla olika typer av uppdrag medan 
i en lågkonjunktur finns ej det valet och därmed testas företagets affärsidé. 
I och med detta visade respondenten på vikten av att vara fokuserad i det 
man gör.  



 
 

 

 
Andra aspekter hon nämnde var delaktighet och engagemang. Dessa ansåg 
hon visserligen vara viktiga i allt ledarskap, men hon tryckte mycket på att 
det var väldigt viktigt i en nedskärningsprocess. Hon menade att även om 
hon gjort sin hemläxa fick de anställda arbeta fram förslag och vara 
delaktiga. 
 
Avslutningsvis sammanfattade hon sina egna tankar och menade att som 
ledare måste man vara väldigt tydlig och ärlig. Prata undvikande hjälper 
ingenting eftersom det är människor organisationen består av och de förstår 
när det är någonting på gång. Då är det bättre att vara rakt på sak. 
 
 
 

Respondent 4 
 

Bakgrund som ledare 
Denna respondent har i botten en civilekonomexamen och har under hela 
sin karriär arbetat med ekonomanknutna uppdrag. Bland annat har hon varit 
controller, ekonomichef och arbetat med inköp, information och handel. 
Idag sitter hon som ekonomichef över en region med ungefär 800 anställda. 
 
Att vara ledare 
På den här frågan svarade hon att det den senaste tiden handlat väldigt 
mycket om förändring. Hon kopplade sitt ledarskap till de förändringar som 
nämns i nästa avsnitt. Vad det handlade om för hennes del var att göra om 
styrmodeller och byta systemstöd. Generellt ansåg hon att 
informationsspridning var en viktig ledaringrediens. 
 
Erfarenheter av förändringsprocesser 
Hennes erfarenhet av större förändringar har de senaste åren präglats av 
både fusioner och nedskärningar. Då företaget hade köpt ett antal bolag 
krävdes det arbete för att samköra system, men även att olika kulturer 
skulle bilda en enhet. Hon menar att dessa processer skiljer sig från de då 
människor måste sluta. Den sistnämnda sades vara en mycket tråkigare 
process då det på grund av det pressade affärsläget krävdes handling i form 
av uppsägningar. Respondenten har, trots att hon inte är vd, stor insikt i 
ledningsarbetet då hon suttit med i planeringen av nedskärningen. Hon 
medger dock att hennes främsta uppgifter varit att ta fram ekonomiska 
beslutsunderlag, kalkyler och att sammanställa prognoser för antalet 



 
 

 

anställda som behövdes inom ett visst område vid ett visst tillfälle. Hon 
påpekade att hon tog fram material både angående stabspersonal och andra 
angående anställda. 
 
 
Att leda personalnedskärningar 
Denna respondent framhävde framförallt vikten av att ge människor tydlig 
information och mycket av den samma. Detta ansåg hon visserligen vara 
viktigt i alla lägen, men hon tryckte på att det var väldigt väsenligt vid 
nedskärningar. När besluten om nedskärning var fattade menade 
respondenten att det var bra om processen kunde göras så kort som möjligt. 
Hon var dock noga med att påpeka att de berörda parterna skulle få 
tillräckligt med tid på sig för att inse situationen och för att uppnå förståelse.  
 
Hon menade dessutom att det var otroligt viktigt för en ledare att inte göra 
sig otillgänglig. Ledaren måste kunna finnas till hands för folk och vara 
ärlig i sina budskap. Respondenten påpekade att om man som ledare agerar 
enligt detta sätt blir det också lättare att se det från de anställdas synvinkel, 
vilket i slutändan underlättar för båda parter. 
 
 
 

Respondent 5 
 

Bakgrund som ledare 
Den här respondenten har befunnit sig på ledande befattningar i över tjugo 
år. Efter att ha varit chef i ett bolag i ett par år bytte han arbetsplats och 
gick in i koncernledningen för det bolag som han nu har varit vd för i snart 
fem år. 
 
Att vara ledare 
Respondenten pekade på funktioner som att försöka bedriva verksamheten 
så effektivt som möjligt för att på så sätt försöka skapa hög lönsamhet.  
 
Erfarenheter av förändringsprocesser 
Den här ledaren har stor erfarenhet av organisationsförändringar. Han 
menade dock att företaget oftast strävar efter att undvika stora 
nedskärningar. Det optimala menade respondenten är när 
personalnedskärningarna sker via naturliga avgångar. Det senaste året hade 
de gjort ett par personalnedskärningar vid två olika anläggningar vilka 



 
 

 

innebar en minskning av personalstyrkan med ungefär femton procent per 
anläggning. 
 
Att leda personalnedskärningar 
Vid den här typen av nedskärningar menade respondenten att denne ofta är 
med och initierar förändringen. Det handlar bland annat om att undersöka 
möjligheterna till vilka möjligheter det finns att ändra organisationen för att 
kunna sänka kostnaderna eller att jämföra de olika anläggningarna inom 
bolaget för att arbeta fram optimala lösningar. Den viktigaste uppgiften 
enligt den här respondenten var informationsskyldigheten. Han syftade 
bland annat till lagkravet att informera de anställdas representanter. 
Respondenten åsyftade att även om detta är ett lagkrav så ansåg han det 
vara väldigt viktigt att ordentligt informera inblandade parter. På hans bord 
låg det att informera de så kallade koncernfackliga ledamöterna och se till 
att lagar och förordningar angående MBL följdes. 
 
Ytterligare en viktig funktion är att vid neddragningen få förståelse för 
organisationsförändringen. Respondenten påstod att det är väsentligt att alla 
är med på det nya arbetssättet annars kommer det bli svårt att få 
verksamheterna att fungera. Utan denna förståelse, för nödvändigheten med 
förändringen, blir det svårt att få organisationen att fungera efter 
genomförd förändring. 


