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TEIO13 Ledarskap och Industriellt Förändringsarbete   
The Art and Science of Leadership – sixth Edition 

Kapitel 1 – Definition av ledarskap och ledarskapets betydelse 
Tre element som definierar ledarskap: 

1. Ledarskap är ett gruppfenomen; finns inga ledare utan följare. Innefattar alltid påverkan och 
övertygande. 

2. Ledarskap är mål- och handlingsinriktat (action oriented); ledaren påverkar andra inom 
organisationen att sträva mot ett mål. 

3. Ledarskap bygger på hierarki inom en grupp; kan både vara informell och formell. 

Sammanfattning: En ledare är en person som påverkar individer och grupper inom en org. och hjälper dem 
fastställa mål och guidar dem till att uppnå dessa. 

Effektiva ledare 
Grupprestationsbaserat; när gruppen presterar bra (Fred Fiedler’s Contingency Model) eller när ledarens 
följare är nöjda (Robert House’s Path-goal theory). Enligt de som arbetar med transformella och visionära 
ledarskapsteorier; effektivitet definieras av hur framgångsrikt en förändring implementeras i en organisation.  

Fred Luthans definition av effektiva och framgångsrika ledare: 

1. Effektiva ledare: nöjda och effektiva medarbetare/följare; ledaren fokuserar på kommunikation 
med medarbetare, konflikthantering, utbildning och träning och motivationshöjande aktiviteter. 

2. Framgångsrika ledare: de ledare som befordras snabbt; fokus är ej på medarbetarna utan på 
nätverkande, kontakt med utomstående aktörer, socialisering och politik. 

Tre element som sammanfattar effektivt ledarskap 
1. Måluppfyllelse (goal achievement); uppnå finansiella mål, kvalitet på producerade varor eller 

tjänster, uppfylla kunders önskemål etc. 
2. Smidiga interna processer; gruppsammanhålllning, nöjdhet hos följare/medarbetare, effektiva 

operationer. 
3. Extern anpassningsförmåga; gruppens förmåga att förändras och utvecklas framgånsrikt. 

 
Ledare behövs för att.. 

1. Öka gruppsammanhållningen och få gruppen fokuserad. 
2. Se till att gruppen utför sina uppgifter, som en ensam individ ofta inte hade klarat av. 
3. ”To make sense of the world”; ledare hjälper oss att förstå vår omvärld och att etablera den 

sociala verkligheten. 
4. Vara romantiska ideal; symboliserar kulturens ideal och prestationer kopplat till detta. 

Hinder för effektivt ledarskap 
• Osäkerheten som alla organisationer är utsatta för. 
• Att organisationer ofta är rigida och oförlåtande.  
• Organisationer faller ofta tillbaka till gamla mönster och beteenden.  
• Organisationens kultur påverkar starkt hur den beter sig och vad som uppfattas som accepterat 

beteende.  
• Svårigheter med att överföra akademisk forskning till praktiken.  

 

 



Managers Leaders 
Fokuserar på nuet, vill behålla stabilitet Fokuserar på framtiden, skapar förändring 
Implementerar policies och procedurer Initierar mål och strategier 
Använder positionsmakt Använder personlig makt 

 

Roller och funktioner för en Ledare 
• Ledningsfunktioner 

 En ledare måste uppfylla både grundläggande ledningsfunktioner (planering, organisering, 
anställning av ny personal, budgetering etc.) men även strategiska och externa funktioner. Införliva 
en vision och mål i organisationen. 

• Skapandet och upprätthållandet av organisationens kultur 
Ledaren, och framförallt företagets grundare, påverkar starkt företagskulturen och genom denna 
hur medarbetare beter sig. Organisationsstrukturen påverkar även den starkt företagskulturen, då 
olika strukturer uppmanar till olika typer av beteenden (centraliserat/decentraliserat).  

 

Hur man uppnår effektivt ledarskap: 
• Hitta din passion 
• Lär dig om dig själv 
• Experimentera med nya beteenden och situationer 
• Bli bekväm med att misslyckas; lär dig av dina misstag 
• Var uppmärksam mot din omgivning 
• Ta inte dig själv på för stort allvar 

 

Kontrollorienterat och resultatorienterat ledarskap 
• Kontrollorienterad ledarskap: ledaren planerar, organiserar, leder och kontrollerar. 

Medarbetarna utför, ledaren ansvarar för resultatet och processen böjar om.  
• Resultatorienterat ledarskap: Ledaren leder, medarbetarna planerar och organiserar tillsammans 

med ledaren och båda utför och ansvarar för resultatet. 

 
Faktorer som uppmanar till förändring inom organisationer och dess ledarskap 

• Ökad globalisering: fler företag och ökad konkurrens, tvingar företag och organisationer att 
anpassa sig för att kunna konkurrera.  

• Globala politiska förändringar: samhället förväntar sig mer insyn i och påverkan av aktiviteter 
och mer demokratisk beslutsfattning. 

• Demografiska förändringar: är ofta många nationaliteter inom en org. vilket påverkar 
gruppbildning och hur ledarskapet uppfattas. 

• Medarbetarförväntningar 

Svårigheter vid förändring: användandet av gamla modeller, inget engagemang hos medarbetarna och att 
falla tillbaka till gamla beteenden. 

  



Kapitel 2: Den globala och kulturella omgivningen 
Finns tre nivåer av kultur: 

1. Nationell kultur: de normer och värderingar som delas av människor inom en nation eller annat 
slutet sällskap.  

2. Gruppkultur: etnicitet, språk, religion och allt det som gör en grupp unik. 
3. Organisationskultur: värderingar och normer som delas av medlemmar i en organisation.  

The National Organizational Heritage: varje land och region utvecklar en speciell ledarskapsstil baserad 
till stor del på sin nationella kultur.  

Halls High-Context and Low-Context Cultural Framework 
• High-Context Cultures: ledaren fokuserar på omgivningen och situationen och inte på verbal 

kommunikation för att förstå omvärlden. Använder sig av personliga relationer för att etablera 
kommunikation. Kroppsspråk, tonläge, titlar och titlar och status spelar stor roll. Kommunikation 
är inte alltid explicit och specifik, och förtroendet är viktigare än kontrakt och nedskriven 
kommunikation, 

• Low-Context Cultures: fokuserar på explicita, specifika verbala och nedskrivna meddelanden 
för att förstå människor och situationer. Det nedskrivna eller det uttalade är viktigare än icke-
verbal kommunikation eller situationen. Rak och tydlig kommunikation förespråkas.  

Länder med High-Context kultur: Främst Asien och mellanöstern (Japan, Kina, Italien, Grekland) 

Länder med Low-Context kultur: Främst Europa och Nordamerika (Skandinavien, Tyskland, Schweiz, 
UK, Kanada) 

Hofstedes Fem Kulturdimensioner 
1. Individualism: vilken grad av individualism som präglar den sociala strukturen. 
2. Maktdistans (Power Distance): vilken grad av ojämställd maktfördelning som accepteras. 
3. Osäkerhetsundvikande: vilken grad av tvetydighet och osäkerhet som accepteras inom kulturen. 
4. Maskulinitet: till vilken grad självsäkerhet och självständighet värderas. Hög maskulinitet leder 

till könsrollsuppdelning, fokus på självständighet, ambition och materiella ting.  
5. Tidsorientering: till vilken grad människorna fokuserar på det förflutna, nuet eller framtiden. 

Fokus på nuläget leder till fokus på korttidsprestationer.  

…GLOBE’s påbyggnad av Hofstede: 9 kulturdimensioner 
Nämner de 5 som Hofstede nämner, men tar även upp: 

6. Institutionell kollektivism (grupplojalitet trots att personliga mål påverkas negativt) 
7. Ingruppskollektivism (Hur lojala de anställda är mot organisationer) 
8. Självsäkerhet (hur självsäkra de inom kulturen är generellt) 
9. Humanorientering (i vilken grad misstag accepteras inom kulturen) 

 
Triandis Losse/tight, Horizontal/Vertical Cultures 

- Tight cultures: medlemmar i kulturen följer regler, normer och standarder. Granskas och 
kritiseras om de inte föjs (t.ex. Japan).  

- Loose Cultures: det är inte lika viktigt att man följer regler; hög toleransnivå.  
 

Vertikala och horisontella 
dimensioner av kollektivism 
och individualism 

Vertikala (fokus på Hierarki) Horisontella (fokus på 
jämställdhet) 



Individualistisk Fokus på individuell prestation, 
varje person är unik och 
överlägsen andra, baserat på 
prestation och materiellt värde. 
Ex: USA 

Fokus på att individer är unika, 
men samtidigt att alla är jämlika 
utan stark hierarki. 
Ex: Sverige 

Kollektivistisk Stark grupptillhörighet med 
tydlig rank och status, 
gruppmedlemmar lyder 
auktoritära beslut. 
Ex: Japan 

Gruppmedlemmar anses 
jämställda, svag hierarki, fokus på 
demokratiska processer.  
Ex: Israel 

 

Trompenaars Kulturdimensioner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 3: Tidiga Teorier - Grunden för Modernt Ledarskap 
The Trait Era: Sen 1800-tal till mitten av 1940-talet 

• ”Ledare föds, de skapas inte”. Detta i kombination med den historiska kontexten och de sociala 
strukturerna gjorde att det var svårt för ’vanligt folk’ att uppnå ledarpositioner.  

• Baserat på detta studerades och kartlades många industriella ledare => lite som tydde på att 
ledaregenskaper var medfödda.  

• IQ och EQ mäts hos ledare. 

The Behavior Era: Mitten av 1940-talet till tidigt 1970-tal 
• Då karaktärsdragen (traits) som studerades under The Trait-era inte gav tillräckliga resultat 

började beteenden istället studeras.  
• Fördelar med att studera beteenden framför karaktärsdrag: 

o Beteenden kan studeras mer objektivt 
o Beteenden kan mätas bättre 
o Beteenden kan läras (karaktärsdrag är medfödda eller utvecklade i tidig ålder) 

• Lewin m.fl. tog fram tre ledarstilar 
o Demokratisk ledare: rådfråga medarbetarna och låter dem påverka beslutsfattnadet. 
o Enväldig ledare: ledaren fattar alla beslut själv. 

Incubator 
Individualistisk 
Ledaren tar bort hinder 
Fokus på individuell 
utveckling 

Guided Missile 
Resultatorienterad 
Ledaren är guide 
Fokus på prestationer 
Gemensamt mål 

 
Family 
Maktorienterat 
Ledaren är en stark, 
omsorgsfull förälder 
Fokus på relationer och 
relationsbyggande 

Eiffel Tower 
Rigid och robust org. 
struktur 
Obestridd ledare 
Fokus på rationell 
prestation 

Jämlikhet
t 

Uppgiften Individen 

Hieraki 



o Låt gå-ledare: tillhandahåller ingen riktning och blir inte involverade med sina 
medarbetare. Ger information men guidar inte.  

The Contingency Era: Tidigt 1960-tal till nutid 
• Forskare menade att situationsrelaterade faktorer, såsom uppgiften och typ av arbetsgrupp, bör 

betraktas. 
• Personligheten, stilen eller beteendet hos effektiva ledare beror på kraven som ställs i den 

situation som ledaren befinner sig i. Menar att: 
o Det finns inget enskilt sätt att leda som är bäst i alla lägen. 
o Situationen och kontextuella faktorer avgör vilken ledarstil som är mest lämpad. 
o Man kan lära sig satt bli en bra ledare. 
o Ledarskap påverkar effektiviteten hos grupper och organisationer. 
o Personligheten och situationen påverkar ledarskapets effektivitet.  

Fiedlers kontinuitetsmodell 
Fiedler menar att effektivt ledarskap är en funktion av matchningen mellan ledarskapsstil och situationen.  

Skillnad mellan uppgiftsorienterade och relationsorienterade ledare 
Uppgiftsorienterad ledare (Låg LPC) Relationsorienterad ledare (Hög LPC) 
Får självkänsla av att slutföra uppgifter Får självkänsla av relationer med andra 
Fokuserar på uppgiften Fokuserar på människor 
Kan vara hård om något utförs på fel sätt Föredrar att behaga andra 
Anser att kompetens hos medarbetarna är 
nyckelegenskaper  

Anser att lojalitet hos medarbetarna är 
nyckelegenskaper 

Värdesätter detaljer Blir uttråkad av detaljer 
 

Fiedlers 3 situationsfaktorer: 
1. Relationen mellan ledaren och dess följare 
2. Hur strukturerad uppgiften är 
3. Positionsmakten hos ledaren 

 

Ledarstilar och 
beteenden vid olika 
nivåer av 
situationskontroll 

Hög situationskontroll Medel situationskontroll Låg situationskontroll 

Uppgiftsorienterad 
ledare (låg LPC) 

Självsäker; omtänksam 
och stödjande, tar bort 
hinder och håller sig ur 
vägen 

Spänd; 
uppgiftsorienterad, 
kontrollfreak, insisterar 
på att få saker gjorda 

Delegerande; 
uppgiftsorienterad, 
seriös, inget intresse för 
andra 

Relationsorienterad 
(hög LPC) 

Uttråkad; distanserad, 
enväldig 

Hänsynsfull; öppen för 
idéer och förslag, vill lösa 
konflikter 

Spänd och nervös; såras 
av gruppkonflikten, 
obeslutsam 

 

Praktiska konsekvenser av The Contingency Model 
• Ledaren måste förstå sin ledarstil och hur situationen ser ut 
• Ledaren bör fokusera på att förändra situationen så att den matchar sin ledarstil istället för att 

ändra sitt beteende 
• Bra relationer till sina medarbetare är viktigt för en ledares förmåga att leda, och kan kompensera 

för brist på makt 
• Ledare kan kompensera för en uppgifts otydlighet genom träning och erfarenhet 



 

Den Normativa Beslutsmodellen 
Handlar om i vilka situationer en ledare ska engagera sina medarbetare. Kallas normativ då den syftar till att 
ledaren tillämpar vissa ledarstilar baserat på modellens rekommendationer. Rekommenderar rikt Fiedler att 
ledaren ska matchas till situationen, men modellen begränsas till beslutsfattande och inte ledarskap i stort.  

Faktorer att ta hänsyn till i den normativa beslutsmodellen 
Faktor Fråga att besvara 
Kvalitetskrav Hur viktig är kvalitén på beslutet? 

Medarbetarengagemang Hur viktigt är medarbetarnas engagemang vid 
implementation av beslutet? 

Ledarens information Har ledaren tillräckligt med information för att 
fatta ett bra beslut? 

Problemets struktur Är problemet tydligt och välstrukturerat? 

Sannolikhet för medarbetarengagemang 
Hur troligt är det att medarbetarna är 
engagerade i lösningen om ledaren fattar 
beslutet själv? 

Gemensam målbild  Stödjer och är medarbetarna överens om 
organisationens mål? 

Medarbetarkonflikt Råder det någon konflikt bland de anställda 
gällande en lösning? 

Medarbetarnas information Har medarbetarna tillräckligt med kunskap 
och information för att fatta bra beslut? 

 

Beroende på situationen kan ledaren använda sig av fyra olika beslutsmodeller: 
1. Enväldig; ledaren fattar själv besluten  

a. Icke-assisterat beslutsfattande  
b. Frågar om specifik information men fattar beslut själv 

2. Rådfrågande; ledaren rådfrågar medarbetare men fattar själv beslut  
a. Ber om information från varje gruppmedlem 
b. Ber om information från hela gruppen 

3. Grupp; ledaren förlitar sig på gruppen för att fatta ett beslut  
a. Ber om en persons hjälp baserat på expertkunskap 
b. Hela gruppen delar information och idéer och uppnår enighet 

4. Delegering; en medarbetare får fatta beslut  
a. En person analyserar problemet och fattar beslutet 

 
Tillfällen då de fyra beslutsmodellerna lämpar sig: 

1. Enväldigt beslutsfattande lämpar sig då: 
• Ledaren har tillräckligt med information för att fatta beslutet själv 
• Kvalitén på beslutet är inte viktigt 
• Då medarbetarna inte håller med varandra 
• När medarbetarna inte håller med om organisationens mål  

2. Rådfrågande beslutsfattande lämpar sig då: 
• Ledaren har information men medarbetarna kräver involvering för att implementera 

beslutet 
• Ledaren har inte tillräckligt med information och rådfrågande av medarbetarna ger mer 

information och leder till högre engagemang 
• Medarbetarna håller med om organisationens mål 

3. Grupporienterat beslutsfattande lämpar sig då: 



• Då ledaren inte har tillräckligt med information 
• Kvalitet är viktigt 
• Medarbetarengagemang är en nödvändighet 

4. Delegering lämpar sig då: 
• Medarbetaren som får uppgiften har tillräckligt med information, kunskap och 

organisatoriskt engagemang 

Nackdelar med den normativa beslutsmodellen 
- Kan vara för komplex för att vara praktiskt tillämpbar  
- Tidskrävande 
- Förutsätter att ledaren kan använda alla ledarstilar lika bra 
- Kan vara partisk då den baseras på ledarens egna åsikter 

Väg-Mål-teorin (Path-Goal Theory) 
Bygger på att ledarens roll främst är att röja vägen medarbetarna tar för att fullfölja sina mål. Genom att 
underlätta för medarbetare att nå sina mål når även ledaren sina mål.  

Ramverket 
Väg-mål-teorin bygger på att medarbetarna fattar beslut baserat på uppfattningen om huruvida deras 
prestationer kan leda till utfall de värdesätter. Ledarens beteende behöver därför anpassas beroende på vad 
det är för uppgift och vad medarbetarna har för egenskaper. En ny uppgift kräver att ledaren tillhandahåller 
instruktioner och träning, medan en rutinmässig uppgift istället kräver att ledaren är hänsynstagande och 
empatisk.  

Ledaren kan med väg-mål-teorin betraktas som någon som tar bort hinder för medarbetarna, vilket kan liknas vid en 
teamledare. 

Leader-Member-ExchangeTheory 
Bygger på relationerna mellan ledaren och dess medarbetare. Delar upp relationerna i inne-grupper och ute-
grupper. Inne-gruppen har direkt kontakt med ledaren och hög kvalitet på det utbyte som sker mellan ledare 
och medarbetare, medan de i ute-gruppen har sämre förhållande till ledaren och därmed även sämre 
kommunikation och kontakt.  

Ramverket 
- Innegrupper  

De i inne-gruppen har hög kvalité på förhållandet till ledaren. Inne-grupper kännetecknas av 
ömsesidig respekt och tillit med ledaren, och får uppmärksamhet, stöd, uppskattning och 
stimulerande och utmanande uppgifter.  Ledaren kan förbise misstag och får ofta mer belöning än 
de i ute-gruppen. I utbyte mot detta arbetar de i inne-gruppen ofta hårdare och är lojala och stödjer 
ledaren.  

- Utegrupper 
Ledaren uppfattar medlemmarna i utegrupperna som mindre motiverade eller kompetenta, har 
mindre interaktion med dem, ger dem mindre tillfällen att prestera och belönar dem mer sällan. Har 
ofta formella arbetsbeskrivningar, med låga eller inga förväntningar på sig. De i ute-grupper är ofta 
mer stressade och presterar sämre än de i inne-grupper.  

En ledare är troligare att placera en medarbetare i inne-gruppen om: 

• Medarbetaren är kompetent och visar på relevanta färdigheter 
• Ledaren kan lita på medarbetaren  
• Medarbetaren är villig att ta på sig mer ansvar 

Kulturella skillnader för inne-gruppper 



Vem som hamnar i inne-respektive ute-grupperna beror till viss del av vilken kultur organisationen verkar 
i; i USA och Tyskland utvärderas individer på prestationer och bedrifter framför deras förflutna. Ledare 
förväntas därför välja inne-gruppens medlemmar baserat på kompetens och bedrifter framför personliga 
relationer. I andra kulturer, t.ex. mellanöstern och Frankrike, är relationer viktigare och spelar därför större 
roll. 

  



Kapitel 4: Nya Modeller För Ledarskap: Neokarisma, inspiration 
och relationen till medarbetarna 
Karismatiskt ledarskap 
Karismatiska ledare är de ledare som har en stark emotionell påverkan på sina följare, som snarare ser sina 
ledare som rollmodeller istället för chefer. 

Kännetecken för en karismatisk ledare:  
• Självsäkerhet, energi och entusiasm 
• God kommunikativ förmåga och en stark tro till sina egna förmågor och rättfärdigheten i 

deras åsikter och vad de gör 
• ”Walks the talk 

Kännetecken för följare till karismatiska ledare: 
• Stor respekt och tillgivenhet till ledaren 
• Lojalitet och hängivenhet till ledaren 
• Identifierar sig med ledaren 
• Hög tilltro till ledaren 
• Höga förväntningar på ledarens prestation 
• Lyder utan att ifrågasätta 

Karismatiskt ledarskap följer ofta av en kris och ett behov av en förändring. 

Interna organisatoriska förutsättningar som underlättar för karismatiska 
ledare 

• Organisatorisk livscykel: det är troligare att en karismatisk ledare framträder vid början 
eller slutet av en organisations livscykel, då regler ännu inte fastställs eller behovet av 
förändring är stort.  

• Typ av uppgift och belöningssystem: komplexa, utmanande och otydligt definierade 
uppgifter som kräver initiativ och kreativitet där externa belöningar inte alltid kan kopplas 
till prestationer är ideala situationer för karismatiska ledare. 

• Organisatorisk struktur och kultur: flexibel och icke-byråkratiska organisatoriska 
kulturer uppmuntrar troligtvis till karismatiskt ledarskap.  

Etisk-Socialiserad karisma Oetisk-Personlig Karisma  
Fokus på organisatoriska mål Fokus på personliga mål 
Målbild byggd på gemensamma mål Målbild byggd på personliga mål 
Uppmuntrar till och söker avvikande 
beteenden 

Censurerar, motverkar och straffar avvikande 
beteenden 

Öppen två-vägskommunikation En-vägskommunikation, top-down 
Accepterar kritik Lyssnar ej på kritik 
Skapar intryck för att motivera och stimulera 
medarbetare Skapar intryck för att vilseleda medarbetare 

Beskriver det faktiska behovet av förändring Skapar eller överdriver känslan av kris 
 

 
  



Transaktionellt och Transformellt ledarskap 
Transaktionellt ledarskap 
Bygger på utbytet mellan ledare och följare; ledaren förser följarna med resurser och belöningar i utbyte mot 
motivation, produktivitet och effektiv uppgiftslösning. Transaktionellt ledarskap består av två delar; 
Contingent Reward (CR) och Management by Exception (MBE).  

• Contingent Reward (CR) 

Contingent = betingad. Genom betingad belöning ger ledaren följarna belöningar då de 
fullföljer en uppgift som strävar efter att uppfylla det gemensamt beslutade målet. 
Transaktionellt ledarskap lämpar sig enligt många bättre i individualistiska än i kollektivistiska 
samhällen, då det bidrar med struktur och kan leda till positiva utfall, medan många andra 
menar att det hindrar för innovation. Inom CR lär sig ledaren att uppmuntra rätt beteende och 
motverka fel beteende.  

• Management by Exception (MBE) 

Innebär att ledaren har begränsat interaktion med följarna, ger dem lite eller ingen riktning och 
endast ingriper om något går fel. Finns två typer; active MBE där ledaren övervakar följarnas 
aktiviteter och korrigerar misstag då de uppstår, samt laissez-faire (låt-gå), där ledaren är passiv 
och indifferent mot följare och deras uppgifter. Båda ledarstilarna använder lite positiv 
förstärkning och uppmuntran, och ledaren förlitar sig istället i princip helt på disciplinering och 
bestraffning.  

Kan liknas vid maktdelning; men har en stor skillnad: risktagande uppmuntras ej i MBE.  

Nackdelar transaktionellt ledarskap: kan leda till låga förväntningar på följarna och låg prestation inom 
en organisation, det inspirerar inte heller medarbetare att göra sitt bästa, utan snarare att fokusera på 
kortsiktiga- och direkta resultat.  

Transformellt Ledarskap 
 Byggs upp av tre faktorer; karisma och inspiration, intellektuell stimulans och individuell hänsyn, som när 
de kombineras möjliggör för ledare att uppnå storskalig förändring.  

• Karisma och Inspiration 

Skapar det emotionella bandet mellan följare och ledare som leder till lojalitet och tilltro till 
ledaren och att följarna är beredda att följa ledarens vision. Den starka lojaliteten och respekten 
som kännetecknar ett karismatiskt ledarskap underlättar arbetet vid stora förändringar genom 
att minska motståndet.  

• Intellektuell Stimulans 

Faktorn inom transformellt ledarskap som syftar till ledaren förmåga att motivera följare att 
lösa problem genom att utmana dem intellektuellt och uppmuntra dem till att komma på 
kreativa lösningar. Ledaren och gruppen ifrågasätter existerande värderingar och söker efter 
nya lösningar och svar.  

• Individuell hänsyn 

Handlar om att ledaren ska utveckla en personlig relation till varje följare, likt Leader-Member 
Exchange (LMX). Ledaren behandlar alla följare olika men rättvist och ger alla individuell 
uppmärksamhet. Som en följd av detta känner sig följarna speciella, uppmuntrade, motiverade 
och utvecklade och presterar därmed bättre.  

 

 



Lärdomar från transformellt ledarskap: 

- Visa på självsäkerhet och optimism till mål och följares förmågor 
- Skapa en tydlig vision 
- Uppmuntra till kreativitet genom maktdelning, belöningsexperiment och tolerera misstag 
- Ha höga förväntningar och skapa en stödjande miljö 
- Etablera personliga relationer till följarna 

Värdebaserat, Autentiskt och Positivt Ledarskap 
Värdebaserat Ledarskap 
Bygger på att ledaren utvecklar relationer till sina följare genom de värderingar som de delar. Skapar en 
vision baserat på djupt rotade värderingar relaterade till viljan att göra skillnad, och implementerar en 
omsorgsfull altruistisk (osjälvisk) miljö som stödjer den visionen. En av de viktigaste värdena; integritet. 
Även kärlek, hopp, ödmjukhet, ärlighet och tro. 

Autentiskt Ledarskap 
Autentiskt ledarskap handlar om att ”walk-the-talk”, och en autentisk ledare känner sig själva och håller 
fast vid sina värderingar och sin tro. De har starka värderingar och en känsla för mening som guidar dem 
deras beslut och handlingar. Nyckeln till framgångsrikt autentiskt ledarskap är att förstå individuella 
styrkor och att utveckla dem. För att använda sig av autentiskt ledarskap ska man: 

- Förstå sitt eget syfte: ledare måste förstå sin motivation och vad de söker efter 
- Praktisera solida värderingar: ledare måste ha personliga värderingar som guidar deras beslut 

och handlingar. Värderingarna utvecklas baserat på deras personliga erfarenheter och utmaningar. 
- Skapa ett band med sina följare: ledaren måste dela med sig av information om dem själva för 

att skapa ett band till sina följare. 
- Visa prov på självdisciplin: ledare måste arbeta hårt och demonstrera sina värden och leda både 

genom handling och ord. 

Positivt Ledarskap 
Fokuserar inte på vad följarna gör fel, utan på vad som görs rätt och på styrkor hos individer. Liknar 
autentiskt ledarskap genom att de båda uppmuntrar till självförverkligande. Positivt ledarskap innefattar: 

• Vara optimistisk 
• Uppmuntra positivt avvikande beteende: genom att belöna prestationer som sticker 

ut kan positiva förändringar uppnås 
• Fokusera på styrkor: fokusera på det positiva istället för det negativa 
• Skapa ett positivt klimat: värna om medkänslighet, förlåtande och tacksamhet och 

belöna framgång 
• Upprätthåll positiva relationer: relationerna till följarna ska präglas av godhet, 

samarbete, stöd och förlåtande 
• Ha positiva kommunikationer: öppen och ärlig återkoppling som syftar till att bygga 

vidare på och stödja styrkor 
• Ta hand om negativitet snabbt: uppmärksamma och åtgärda de som beter sig på ett 

sätt som är negativt för gruppen  

  



Kapitel 5: Individuella Olikheter och Karaktärsdrag 
Faktorer Som Påverkar Ledarstilen 

- Arv: gener, etnicitet, kön 
- Miljö: kultur och utbildning, föräldrapåverkan, fysisk miljö 
- Individuella karakärsdag: personlighet, demografiska faktorer (ålder etc.), förmågor och 

färdigheter, värderingar 
ð Ledarstil och ledarbeteende 

Kirkpatrick & Lockes Karaktärsdrag för Ledare 
- Driv, motivation och energi 
- Viljan och förmågan att leda 
- Ärlighet och integritet 
- Självsäkerhet 
- Intelligens 
- Kunskap om branschen 

 
Komponenterna inom Emotionell Intelligens (EQ) 

• Självinsikt: man är medveten om och i kontakt med sina egna känslor 
• Självkontroll: förmågan att hantera känslor och humör utan att förneka eller undertrycka dem 
• Självmotivation: förmågan att vara positiv och optimistisk 
• Empati för andra: ha lätt för att läsa andras känslor och tänka sig in i andras situationer 
• Samarbetsförmåga och sociala förmågor: förmågan att bygga och behålla positiva relationer 

med andra människor 

Förmågor hos en Ledare 
1. Teknisk kunskap: kunskap om arbetsprocessen, metoder, verktyg och tekniker 
2. Samarbetsförmåga (mellanmänskliga förmågor): kommunikation, konflikthantering, 

förhandling team building 
3. Konceptuella förmågor: kunskap om problemlösning, logiskt tänkande, beslutsfattande, 

kreativitet och förmåga att resonera  

 
De fem stora personlighetsdimensionerna 

1. Noggrannhet/plikttrogenhet: grad av pålitlighet, ansvarstagande, organiseringsförmåga och 
framförhållning (förmåga att planera) 

2.  Extrovert/Introvert: social förmåga, pratsamhet, självsäkerhet och hur aktiv och ambitiös en 
person är 

3. Öppenhet till ny erfarenhet: hur fantasifull, öppensinnad nyfiken en person är och till vilken 
grad denne söker nya erfarenheter 

4. Emotionell stabilitet: till vilken grad en person är ängslig, deprimerad, arg och osäker 
5. Vänlighet: till vilken grad en person är artig, trevlig, och flexibel 

Andra karaktärdrag… 
• Känsla för kontroll (Locus of Control) 

Personer med en hög känsla för kontroll (high internal locus of control) tror att många av 
händelserna omkring dem är en följd av sina egna handlingar, och de har därför en känsla av 
kontroll över sina liv. Är ofta mer risktagande då de kopplar framgångar och misslyckanden till 
sina egna handlingar. Sätter ofta högre mål, uppgiftsorienterade.  

De med låg känsla för kontroll (external locus of control) tror att många av händelserna som sker i 
deras liv är en följd av externa faktorer, såsom tur, andras agerande eller tro. De är därför inte 



lika risktagande som de med intern locus of control, och förlitar sig mer på andra. Då de inte 
känner att de har kontroll över sina egna liv är de ofta överkontrollerande mot sina följare då de 
anser att de är i samma situation.  

• Typ A 
Människor av typ A beskrivs som människor som vill göra mer på mindre och mindre tid. De 
utför ofta mycket saker parallellt, och har ett stort kontrollbehov. Locus of Control anger till 
vilken grad en person anser sig ha kontroll på situationer; Typ A anger behovet personen 
känner för kontroll. Karaktärsdrag för en typ A-person: 
o Tidsfokuserad 
o Tävlingsinriktad 
o Gör ofta fler saker parallellt 
o Fientlighet 

• Självövervakning (self-monitoring) 
Handlar om hur bra en person är på att ta in intryck och information från omvärlden för att 
kunna dra slutsats om sitt eget beteende. De med hög självövervakning (SM) är bra på att 
anpassa sitt beteende efter situationen.  

• Machiavellian-personlighet 
Anser att målet helgar medlen, och är bra på att manipulera andra för att få det de vill ha. 
Anger till vilken grad en person sätter sina egna intressen och preferenser före gruppens och en 
persons förmåga att påverka och manipulera andra för personlig vinning. De med hög mach är 
för egoistiska, men de med låg mach är inte bra på påverkan genom legitimitet; medium mach 
är därför bäst ledarskapsmässigt.  

• Narcissism 
Egoistiska personer med stort behov av att vara i centrum. Överdriver ofta om sina 
prestationer och kunskaper, kan inte ta kritik, har ofta dålig självkänsla, är arrogant och är 
besatt av makt. Saknar ofta empati och utnyttjar andra för personlig vinning. Positiv narcissism 
innebär måttlig grad av narcissistiskt beteende, vilket leder till fokus på personlig vinning men 
vilket även leder till måluppfyllelse likt en medel-mach kan göra. 
 

Egenskaper Hos Ledare Som Misslyckas 
Girighet, korruption, inkompetens, rigidhet, isolation från andra och avsaknandet av empati, men även: 

- Aggressiv och fientlig ledarstil 
- Okänslig och arrogant  
- Ej trovärdig 
- Självcentrerad  
- Dålig på att kommunicera 
- Presterar dåligt 
- Kan inte delegera 

 

  



Kapitel 6: Makt 
Makt = en persons förmåga att påverka andra eller utöva kontroll över dem.  

Kännetecken för de som upplever att de har makt 

- Är ofta handlingsorienterade 
- Fokuserar på regler snarare än utfall 
- Kan bli mer generösa 

Negativa effekter av de som känner att de har makt 

- Fokuserar på att behålla makten och att få mer makt 
- Kan tro att de har bättre koll på vad andra tycker än vad de egentligen har 
- Kan bli omedveten om behoven som de med mindre makt har 
- Kan bli maktberoende 

En medarbetare reagerar på 3 olika sätt vid maktutövande 
1. Engagemang: då följarna välkomnar påverkningsprocessen och upplever den som något positivt 
2. Följsamhet: neutralt förhållningssätt till maktutövandet. Gör som de ska för att de blir tillsagda 
3. Motstånd: då följarna inte håller med om påverkan och aktivt eller passivt motverkar det.  

Vilken typ av maktutövande man ska använda sig av är beroende på kulturen, se bild nedan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maktbaser 
French & Ravens fem maktbaser 

1. Belöningsmakt: den makt en ledare får genom att förfoga över belöningar som är 
åtråvärda för medarbetarna.  

2. Bestraffningsmakt: medarbetarna gör som ledaren säger då de är rädda för att bli 
bestraffade (till exempel genom avskedande, löneavdrag, etcetera). 

3. Positionsmakt: den makt en ledare får genom den formella positionen i organisationen. 
4. Expertmakt: den makt en ledare får tack vare sin kompetens. 
5. Karismatisk makt: medarbetarna lyssnar på ledaren tack vare dennes personliga 

utstrålning, karisma och personlighet.  
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Positionsmakt, belöningsmakt och 
bestraffningsmakt är 
positionsbetingade. Expertmakt och 
karisma är isället beroende av individen.  

 

 

 

 

Maktbaser för Team 
1. Osäkerhetshantering: förmågan att minska osäkerheten för andra människor 
2. Centralitet: hur aktivt och mycket man bidrar till att organisationen uppnår sina uppdrag och mål 
3. Grad av beroende (Dependency): hur beroende organisationen och dess medlemmar är av 

teamet (för att kunna utföra sina arbetsuppgifter) 
4. Utbytbarhet (substitutability): att kunna erbjuda en unik service eller produkt 

Maktdelning 
Maktdelning innebär att dela makten med underordnade och att flytta beslutsfattandet till så låg nivå som 
möjligt. Målet med maktdelning är att öka makten och självstyret för alla i organisationen. Genom 
maktdelning får man medarbetarna att tro på sina egna förmågor och på så sätt öka deras effektivitet.  

 

Ledarskaps- och organisatoriska 
faktorer vid maktdelning 

 

Ledarskapsfaktorer Organisatoriska faktorer 
- Skapa en positiv atmosfär - Decentraliserad organisationsstruktur 
- Sätta höga prestationskrav - Väl utvalda samt kontinuerligt tränade 

ledare och anställda 
- Uppmuntra initiativ- och 

ansvarstagande 
- Ta bort byråkratiska hinder 

- Belöna öppenhet och personligt - Belöna maktdelningsbeteenden 
- Sträva efter jämlikhet och samarbete - Uttrycka tilltro till medarbetare 
- Noggrant bevaka och mäta - Rättvisa och öppna 

organisationspolicys  
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Kapitel 7: Andra Ledarskapsperspektiv – Upper Echelon och 
Ledarskap vid non-profit-organisationer 

- Upper Echelon leaders = högt uppsatta ledare ansvariga för strategiska beslut. Ledarskapet för dessa 
ledare handlar på samma sätt som för ledare längre ner i organisationshierarkin om att guida andra 
mot att uppfylla målen, och effektiviteten mäts i hur väl de upprätthåller intern hälsa och extern 
anpassningsförmåga.  

- Det enda som skiljer sig är nivån och omfattningen (scope) av ledarskapet. Upper echelon leaders 
= strategiska ledare, har ansvar för hela organisationen, både interna och externa faktorer som 
påverkar medan ledare längre ner i hierarkin oftast bara behöver ta hänsyn till interna faktorer.  

- Upper echelon leaders effekivitet mäts genom hela organisationens prestation, aktiepriser och hur 
nöjda externa parter är, medan andra ledares effektivitet mäts genom produktivitet, kvalitet på 
produkter och medarbetarmoral.  

De Sex Strategiska Krafterna 
En upper echelon-ledares roll är att balansera de strategiska krafter som en organisation består av, vilket 
även utgör grunden för strategisk planering. De sex strategiska krafterna är: 

1. Kultur: de delade värderingar och antaganden som organisationens medlemmar delar 
2. Struktur: hur organisationen är strukturerad; centraliserad, formaliseringsgrad, integration och 

omfattning av kontroll) 
3. Strategi: hur organisationen ska uppnå sina mål 
4. Miljön/omgivningen: alla externa krafter som påverkar organisationen 
5. Teknologi: processen där input omvandlas till output 
6. Ledarskap: ledare och ansvariga i alla led inom organisationen  

Upper echelon-ledarens roll är att formulera organisationens vision och strategi och att implementera denna strategi. 

 

Faktorer som påverkar en ledares 
handlingsfrihet 

 

Externa omgivningsfaktorer - Osäkerhet i organisationens omvärld 
- Typ av industri 
- Marknadens utseende 
- Juridiska begränsningar 

Interna organisatoriska faktorer 
 

- Stabilitet 
- Storlek och struktur 
- Kultur 
- Stadie av organisationens utveckling 

(organisationslivscykeln) 
- Närvaro, makt och homogenitet hos 

toppledningsteamet (om svagt; CEO har 
stor påverkan) 

 
  



Typer av Strategiskt Ledarskap 
Det som avgör en upper echelon-ledares beteende är två faktorer; hur utmaningssökande personen är och 
hur stort kontroll behov denne har. Detta skapar i sin tur fyra olika ledarstillar: 

 

             Typ av kontrollbehov 

 Stark kontroll Svag kontroll 

Hög grad av 
utmaningssökande 

beteende 
High-Conrol Innovator (HCI) 

Utmaningssökande ledare med stark 
kontroll över organisationen 

Participative Innovator (PI) 
Utmaningssökande ledare som 

delegerar kontroll av 
organisationen 

Grad av 
utmaningssökande   

Låg grad av 
utmaningssökande 

beteende 

Status Quo Guardian (SQG) 
Utmaningsundvikande ledare med 
stark kontroll över organisationen 

Process Manager (PM) 
Utmaningsundvikande ledare som 

delegerar kontroll av 
organisationen 

 

 

Processer ledare använder sig av för att påverka sina organisationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ledare 

• Direkta beslut  
• Allokering av resurser 
• Belöningssystem 
• Val av andra ledare 
• Befordringar 
• Vara en förebild 

Miljön/Omgivningen 

Ledarskap 

Teknologi 

Kultur 

Struktur 

Strategi 



Kapitel 8: Deltagande Ledarskap och Att Leda Team 
Överlag bör en ledare använda sig av deltagande ledarskap om uppgiften är komplex, det inte råder någon 
tidspress och deltagande av medarbetarna är viktigt. Se tabell nedan för mer detaljerad beskrivning. 

Kriterier för att använda deltagande ledarskap 
Kriterium Beskrivning 
När uppgiften är svår, mångfacetterad och 
kvalitet är viktigt 

Komplexa uppgifter kräver input från 
människor med olika expertis, framförallt om 
kvalitet är viktigt 

När medarbetarinvolvering är nödvändigt 
för framgångsrik implementering 

Medarbetarinvolvering ökar engagemanget och 
motivationen 

När det finns tid Deltagande ledarskap är tidskrävande 

När ledaren och följarna är redo och 
organisationsstrukturen stödjer deltagandet 

Deltagande ledarskap fungerar endast då både 
ledare och följare är överens om dess fördelar. 
Organisationskulturen måste uppmuntra till 
deltagandet 

Då kommunikationen mellan ledare och 
följare inte är begränsad av uppgiften, 
strukturen eller omgivningen  

Deltagande kräver interaktion och är endast 
möjlig om restriktioner såsom geografisk 
placering, strukturella element eller 
uppgiftskrav är minimerade 

 

Fördelar Med Delegering 
• Ger ledaren mer tid till nya uppgifter och strategiska aktiviteter 
• Ger medarbetarna möjlighet att lära sig och uvecklas 
• Tillåter medarbetarna att vara involverade i uppgifter 
• Tillåter observation och utvärdering av nya uppgifter från medarbetarna 
• Ökar medarbetarnas motivation och tillfredsställelse  

Riktlinjer för bra delegering 

Riktlinje Beskrivning 

Delegera, dumpa inte Delegera både roliga och tråkiga uppgifter; ge 
medarbetare olika erfarenheter 

Tydliggör mål och förväntningar Ge tydliga mål och riktlinjer gällande 
förväntningar och begränsningar 

Tillhandahåll stöd och befogenhet 

Vid delegering är det viktigt att man ger 
medarbetaren den befogenhet och de resurser 
såsom tid, utbildning och råd som krävs för att 
utföra uppgiften  

Bevaka och ge feedback Bevaka framsteg och ge feedback under och 
efter uppgiften 

Delegera till olika medarbetare 

Delegera både till dem som är mest motiverade 
till att fullfölja uppgiften, men även till dem 

som har potential men inte har några tidigare 
meriter 

Skapa en trygg miljö Uppmuntra experimentering; tolerera ärliga 
misstag och försök som kan misslyckas 

Utveckla dina egna coachande egenskaper 
Delta i workshops och utbildningar för att 

säkerställa att du har den kompetens som krävs 
för att delegera 

 



Vanliga ursäkter till att inte delegera 

Ursäkt Motargument 

Mina följare är inte redo Det är ledarens uppgift att se till att följarna 
är redo att utföra uppgifter 

Mina följare har inte tillräcklig 
kompetens 

Det är ledarens uppgift att utbilda och 
förbereda följarna för nya utmaningar 

Jag är obekväm med att be medarbetare 
att utföra mina uppgifer 

Endast ett fåtal uppgifter kan inte delegeras. 
Det är dock viktigt att delegera både roliga 

och tråkiga uppgifter 

Jag kan utföra arbetet snabbare själv Att ta tid på att utbilda personal frigör tid 
långsiktigt sett 

Medarbetarna är för upptagna Ledare och följare måste lära sig att hantera 
sin arbetsbörda genom prioritering 

Om mina följare gör ett misstag är jag 
ansvarig 

Att uppmuntra experimentering och tolerera 
misstag är nödvändigt för att lära sig och 

utvecklas 

Min egen chef kanske tror att jag inte 
arbetar hårt 

Att göra små uppgifter är inte lämpligt för en 
ledare. Delegering frigör tid till strategiska 

och operativa aktivitete 
 

Team och självledarskap (self-leadership) 
Kännetecken för Grupper och Team 

Grupper Team 

Medlemmarna arbetar mot ett 
gemensamt mål 

Medlemmarna är helt hängivna till 
gemensamma mål och ett uppdrag de själva 

utvecklat 
Medlemmarna är ansvariga inför en 

ledare 
Medlemmarna är likvärdigt ansvariga inför 

varandra 

Medlemmarna har inte etablerat en tydlig 
och stabil kultur, konflikt är vanligt 

Medlemmar litar på varandra, och har en 
samarbetsvänlig kultur 

Grupper kan klara sina mål Team uppnår synergi: 2 + 2  = 5 

 

Egenskaper för Självstyrda Team (Self Managed Teams, SMT) 
• Förmågan att självständigt hantera sitt arbete: SMT kan sätta mål, planera, rekrytera 

medlemmar, schemalägga, bevaka kvalitet och implementera beslut 
• Medlemmarna har olika kompetenser och fyller olika funktioner: medlemmarna kan 

komma från marketing, finans, produktion etc. Utan diversiteten hos de anställda kan de inte 
utföra alla uppgifter. 

• Frånvaro av en extern chef: teamet rapporterar inte till en utomstående chef, de är självstyrda. 
• Förmågan att implementera beslut: medlemmarna har förmågan och resurserna för att 

implementera de beslut som de fattat. 
• Koordination och samarbete med andra teams och individer som påverkas av teamets 

beslut: eftersom de inte har någon chef måste de själva koordinera deras uppgifter och 
aktiviteter för att säkerställa effektiv integration av verksamheten. 

• Teamledarskap baserat på förebyggande av hinder: ledarskapet i gruppen roterar ofta 
bland medlemmarna beroende på deras expertis att hantera en viss situation. Till skillnad från 
vanliga ledare som säger åt medarbetarna vad de ska göra handlar det istället om att ta bort 
hinder och underlätta för gruppen att utföra sina arbetsuppgifter.   



Faktorer som krävs för att ett självstyrt team ska vara framgångsrikt 
1. Medlemmarna måste noggrant väljas ut baserat på deras kompletterande egenskaper och 

kompetens 
2. Medlemmarna måste fokusera på och vara hängivna till teamets mål. 
3. Teamstrukturen måste vara tillräckligt komplex och erhålla de resurser som krävs för att utföra 

teamets uppgift. 
4. Teamet behöver den auktoritet som krävs för att utföra uppgifter och implementera sina idéer. 

 
Självledarskap (Self Leadership) 
Kännetecken för en självledare: 

• Utvecklar positiva och motiverande tankemönster 
• Sätter personliga mål 
• Observerar och utvärderar sitt eget och teammedlemmars beteende 
•  Självförstärkning; teammedlemmar belönar och stödjer varandra 

----- En ledares uppgift blir därför att leda andra till att leda sig själva ----- 

Strategier för att utveckla självledare 
• Lyssna mer, tala mindre 
• Ställ frågor istället för att tillhandahålla svar 
• Dela med dig av information snarare än att hamstra den 
• Uppmuntra självständigt tänkande snarare än följsam efterföljning 
• Uppmuntra kreativitet snarare än konformitet 

Typiska teamproblem 
1. Grupptänk 
2. Free-riders; bidrar inte till gruppen men drar nytta av fördelarna 
3. Negativitet (Bad Apples): sprids lätt i gruppen 
4. Avsaknandet av samarbete och förtroende 

Dysfunktionella effekter av team: Grupptänk 
1. Illusion om oövervinnlighet 
2. Tro på gruppens moral 
3. Kollektiv rationalisering 
4. Stereotypisera utomstående 
5. Illusion om samstämmighet 

 

 

 
  



Kapitel 9: Att Leda Förändring 
Interna och externa faktorer som påverkar förändring 

Externa Faktorer Interna Faktorer 

- Ekonomiska och politiska 
- Kulturella och Sociala 

- Demografiska 
- Industrirelaterade 

- Teknologi 

- Dålig prestation 
- Nytt ledarskap 

- Låg nöjdhet 
- Nytt uppdrag 

- Konflikt 

 
Typer av Förändring och Förändringsprocessen 

Typer av förändring Förklaring 

Planerad 
Planerad förändring till följd av medvetna 
handlingar till följd av ett specifikt 
problem 

Oplanerad Förändring som uppträder plötsligt utan 
att ett problem uppmärksammats 

Evolutionär Gradvis och inkrementell förändring 

Konvergent 

Planerad evolutionär förändring som är 
resultatet av specifik och medvetna 
handlingar med syfte att förändra 
organisationen 

Revolutionär Förändring som är snabb och dramatisk 
 

Lewins Tre-stegsmodell För Förändring 
1. Unfreezing: den process då man skapar förståelse för förändringen. Underlättas av att krafterna 

som driver förändringen är starka och att medarbetare och ledare är medvetna om dem. 
2. Changing: implementering av förändringen. Det viktigaste för ledaren är att stödja medarbetarna 

och uttrycka och förtydliga förändringens betydelse. 
3. Freezing: tillhandahåller tid och stöd för att försäkra sig om att förändringen blir permanent. 

Ledaren bör då coacha, utbilda och använda sig av belöningssystem.  

Fyra lärdomar som ledare ska tänka på från Lewins modell 

- Betydelsen av att inse behovet för förändring och förbereda och motivera följare att 
implementera den 

- De oundvikliga närvaron av motstånd till förändringar 
- Att fokus ska läggas på människor som källan för lärdom och förändring 
- Behovet av att stödja nya beteenden och att ge dem tid att befästas 

 
Processen för Planerad Förändring (6-stegsmodellen för Förändring) 

1. Inse behovet av förändring 
2. Utveckla idéer för förändring 
3. Valet av en eller fler idéer 
4. Implementering av idéer 
5. Resursallokering 
6. Utvärdering 

ð Önskat läge 



Att hantera planerad Förändring 
- Undvik att bli för formell, hierarkisk, rigid och oflexibel 
- Införliva en viss grad av osäkerhet, oförutsägbarhet och spontanitet i förslag för att motverka 

självgodhet (för hög grad av säkerhet?) 
- Var på offensiven och var proaktiv med att introducera nya strategier, produkter, tjänster eller 

processer 
- Byt ut och rotera ledare för att ta in nya idéer, metoder och visioner 
- Experimentera ofta med nya metoder, produkter, processer, strukturer etc. för att öva 

medarbetare i att hantera förändring 

 
Anledningar till motstånd till Förändring 

Organisatoriska faktorer Grupprelaterade faktorer Individuella Faktorer 
Tröghet Normer Rädsla för det okända 
Kultur Gruppsammanhållning Rädsla för att misslyckas 

Struktur Starka ledare som motsätter sig 
förändringen 

Rädsla för att mista 
jobbet/förändringen påverkar 

arbetet negativt 

Frånvaro av belöningar  Individuella orsaker (öppenhet 
til förändring etc.) 

Dålig timing (t.ex. vid 
freezing-fasen)  Tidigare erfarenheter av 

förändring 
 

Metoder för att hantera Motstånd 

Metoder Lämpligt att använda Fördelar Nackdelar 

Utbildning och 
kommunikation 

Då information saknas och vid 
rädsla för det okända.  
Lämpligt i alla faser av 

förändringen 

Bidrar med fakta 
vilket minskar risken 

för motstånd 

Tidskrävande då 
förändringen berör ett 
stort antal människor 

Deltagande och 
involvering 

Då de inblandade inte har all 
information eller då de aktivt kan 

motverka implementeringen. 
Lämpligt i alla faser av 

förändringen 

Leder till engagemang 
och kan bidra med 

mer nyanserade idéer 
och lösningar  

Tidskrävande, risk att fel 
förändring 

implementeras 

Stöd och support 

Då motstånd uppstår som en följd 
av rädsla för förändringen.  

Lämpligt under förändringsfasen 
och freezing-fasen 

Det enda alternativet 
då 

anpassningssvårigheter 
är orsaken till 
motståndet 

Tidskrävande och stor 
risk för att misslyckas 

Förhandling och 
överenskommelser 

Då det kan finnas vinnare och 
förlorare vid förändringen, och då 
individer och grupper har makt. 
Lämpligt under förändringsfasen 

och freezing-fasen 

Relativt enkelt att 
implementera; enda 
alternativet för att 

balansera makt 

Kan vara dyrt, 
tidskrävande och kan 

leda till mer omfattande 
förhandlingar 

Manipulation och 
kooptation 

Då inget annat fungerar eller andra 
alternativ är för dyrt. 

Lämpligt under förändringsfasen. 

Relativt snabbt och 
billigt 

Kan leda till misstro och 
förbittring 

Uttald eller 
outtalat tvång 

Då tid inte finns och det inte finns 
några andra val, eller då andra har 

makt. Använd sparsamt. 
Lämpligt under unfreezing-fasen 

och under förändringsfasen 

Kan vara snabbt och 
effektivt kortsiktigt 

Kan leda till förbittring 
och moraliska problem. 

Endast effektiv 
kortsiktigt.  



---- Det viktigaste vid en förändring är att på ett tydligt sätt förmedla en  

vision och inspirera sina följare ------ 

 
Visionärt ledarskap vid förändring 

• Visionens betydelse: framgångsrika och effektiva ledare skapar en tydlig och väldefinierad vision 
eller hjälper medarbetare att utveckla en gemensam vision 

• Maktdelning och tilltro till medarbetare: maktdelning skapar engagemang vilket underlättar vid 
förändringsarbete 

• Flexibilitet och förändring: den rådande företagskulturen ställer krav på ledare att uppmuntra till 
flexibilitet och att vara öppna till förändring 

• Teamwork och samarbete: delat ansvar och bra förhållanden mellan medarbetare och mellan 
ledare och följare underlättar förändringsarbete 

 
Exemplariskt Ledarskap (Exemplary and Visionary Leadership) 
Exemplariskt ledarskap består av att: 

- Skapa en gemensam vision 
- Utmana processen (ifrågasätt rådande ideal och antaganden) 
- Vara en rollmodell (”walk the talk”) 
- ”Encouraging the heart”; motivation, belöning och erkännande 
- Fira framgång 
- Utveckla följare 

 
Kreativitet 
Kreativitet inom en organisation underlättar förändringsarbete. Sätt för att skapa kreativitet: 

• Ledarstil: enväldig ledare som kräver åtlydnad motverkar den kreativa processen och den 
öppenhet som krävs för att kreativitet ska uppmuntras 

• Flexibel organisationsstruktur: decentraliserat och mindre hierarki gör mer plats för nya idéer 
• Öppen organisationsstruktur: organisationen ska värdesätta förändring och konstruktiv 

avvikelse före tradition och konformitet  
• Ifrågasättande attityd: ledare ska uppmuntra följare till att ifrågasätta rådande ideal och leta efter 

nya alternativ istället för att belöna samstämmighet och åtlydnad 
• Tolerera misstag: genom att uppmuntra till utforskning och tolerera misstag sänder ledaren 

signaler om betydelsen av att ta risker 

Lärande organisationer 
Lärande organisationer är organisationer där medlemmarna kontinuerligt utvecklar deras förmåga att 
skapa, där det värnas om innovation och samarbete och där kunskap överförs genom hela organisationen. 
I en lärande organisation hanterar man inte förändring; syftet är istället att uppnå en företagskultur där 
kreativitet, flexibilitet, anpassning och lärande är en del av den vardagliga processen.  

  



Kärnelement för lärande organisationer 
 

Element Beskrivning 

Delad vision Samarbete och öppenhet till att bygga en gemensam vision 
genom en delad identitet och ett delat mål leder till engagemang 

Systemtänkande Förståelse för de synliga och osynliga förhållandena mellan 
människor innanför och utanför organisationen 

Mentala modeller 
Vara medveten om bestämda och obestämda antaganden och 

mentaliteter som styr beteendet och beslutsfattandet och 
utveckla nya baserat på öppenhet och kommunikation 

Personligt bemästrande (personal mastery) Kontinuerligt klargöra och utveckla personliga visioner och mål, 
och utveckla färdigheter 

Teamlärande 
Utveckla synergier och förmågan att tänka och arbeta 

tillsammans för att kunna ifrågasätta antaganden och skapa nya 
processer 

 


